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إن العقل والعاطفة من مركبات شخصية اإلنسان اليت ال ميكن تصورها بدوما، و إذا 
كان العقل قوة طبيعية للنفس متهيئة لإلصابة يف احلكم، فالعاطفة استعداد نفسي ينـزع 

بصاحبه إىل الشعور بانفعاالت وجدانية خاصة، و القيام بسلوك معني إزاء شيء أو شخص       
  .فكرة معينةأو مجاعة أو 

و العاطفة . و اإلنسان ليس عقال فقط و ليس عاطفة فقط، و إمنا هو عاطفة و عقل
حباجة إىل عقل يرشدها و كذلك العقل فهو حباجة إىل عاطفة لكي جيعل من األفعال اليت يأمر 

  .ا أفعاال مرغوبة و حمبوبة
ما يف تصرف اإلنسان  و على العموم، فإن العقل و العاطفة توأمان ال ميكن الفصل بينه

و سلوكه و يف تفكريه و تقديره لألمور، غري أنه جيب اإلقرار باختالف ميزان كل منهما قوة  
  .و ضعفا حسب املوقف الذي يكون فيه اإلنسان

و بقراءيت لديوان أيب الطيب أمحد بن احلسني بن الصمد اجلُعفي املعروف باملتنيب، 
افر على رؤية خاصة و نظرات يف احلياة جسدها يف شعر أدركت دون كبري عناء أن الشاعر يتو

علما بأن هذه احلكم مل ترد مستقلة بقصائد و إمنا جاءت يف ثنايا . احلكمة بصورة خاصة
و ملا كانت احلكمة يف جوهرها وليدة العقل، فهل معىن ذلك أن املتنيب جرد . نصوصه الشعرية

جيانس بني الفكرة العميقة و العبارة  صوغ حكمه من كل وازع عاطفي؟ أم أنه استطاع أن
  البليغة، فجاءت حكمه ترضي العقل و الشعور معا؟

و الالفت للنظر، أن شعر احلكمة عند املتنيب ليس جمرد خطرات فكر اهتدى إليها 
الشاعر بتأمالته و جتاربه، بل وعاء انصهرت فيه الثقافة الواسعة اليت سادت عصره و اليت مشلت 

هذه الثقافة اليت استوعبها الشاعر، فكانت . ة واملنطق، و حقائق العلوم األخرىالدين و الفلسف
  .خري رصيد انتهل منه إنتاجه الشعري

و إمجاال، فإن شعر احلكمة عند املتنيب فيض من نفس حساسة، اعتملت فيها األحداث 
مدى تأثرها  و أثرت فيها التجارب، فعربت عن وقع التجربة عليها تعبريا إنسانيا يعكس للناس
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و انفعاهلا و استجابتها و تعليلها لألحداث تعليال يقره الناس و يرتضونه و يسلمون به و يرونه 
صدى ملا يف نفوسهم و تصويرا الستجابتهم، حىت كأن الشاعر عرب على لسام و ترجم عما 

  .كيميف خواطرهم، و لعل هذا ما جعل النقاد و مؤرخي األدب يعتربون املتنيب الشاعر احل
و إذا كانت الدراسات السابقة قد تناولت آثار املتنيب الشعرية من زوايا خمتلفة، فإن هذه 
الدراسات على كثرا و تنوعها مل تتطرق إىل اخلوض يف غمار البحث عن شعر احلكمة عند 

شاعر الشاعر بإبراز ثنائية النـزعة العقلية و املتطلبات الفنية و السعي إىل معرفة مدى توفيق ال
  .بني هاتني النـزعتني

إن غرض احلكمة يف شعر املتنيب ال يكاد يفارق قصائده، بل إن مثة قصائد بكاملها 
  .نسجت حكما، األمر الذي جيعل نتاجه متميزا ذا اللون من الشعر

إىل أي مدى استطاع املتنيب أن : و إذن، فالسؤال اجلدير بالطرح يف هذا السياق هو
باعتباره الكالم املوافق للحق و صواب  –ـزعة العقلية يف شعر احلكمة يوفق بني إثبات الن

و بني التعبري الفين الذي يكون يف حاجة إىل ثوب خيايل براق و روح عاطفية  -األمر و سداده
  .حترك اإلحساس و تثري املشاعر، مبا يتوافر عليه من لفظ منمق مجيل

تبع أصول شعر احلكمة عند الشاعر، مما ال شك يف أن البحث يف هذه املسألة يقود إىل ت
يستوجب دراسة احلياة الفكرية اليت عاش يف ظلها والتيارات العقلية اليت سادت هذه احلياة 

  .للوقوف على مدى خصوبة غرض احلكمة عند املتنيب
و ملا كان التعبري عن هذا الغرض شعرا، فإن الدراسة األمينة تستوجب بدورها الوقوف 

البعد الفين يف صوغ هذه احلكم، و ملا كان الطابع الفين أقوى أثرا من اجلانب  على مدى توافر
املعريف يف التعبري األديب عموما و التعبري الشعري خصوصا؛ فإن املهمة األساسية هلذا البحث 

  :تتمثل يف حماولة اإلجابة عن السؤال اآليت
املنطق اللذين تتطلبهما احلكمة و بني هل استطاع املتنيب أن جيمع بني جتريدية العقل و صرامة  -

اخليال و العاطفة و ما يطمحان إليه من حترر يف الفن جلعله يستخدم طاقات اللغة و إمكاناا يف 
الداللة و التركيب و اإليقاع و احلقيقة و ااز و الترادف و التضاد و املقابلة و التجانس        

  .و غريها من وسائل التعبري
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قد أشرت فيما سبق إىل أن شعر املتنيب قد تناولته العديد من الدراسات        و إذا كنت  
حممود حممد شاكر يف  –على سبيل املثال ال احلصر  –و عوجل من زوايا خمتلفة، حيث تناوله 

فدرس حياة الشاعر دراسة عامة مع الوقوف على أهم األغراض الشعرية اليت " املتنيب"كتابه 
و قد سعى املؤلف إىل حتليل ...مثل املدح و وصف املعارك و احلكمةصنعت شهرة الشاعر 

مواقف الشاعر و سر عبقريته الشعرية مع شيء غري قليل من التعليل و التدليل يكفي لتحسيس 
و ارتأى الدكتور فتحي أسعد إمساعيل نعجة أن خيوض يف غمار . القارئ بعظم أمر هذا الشاعر

فراح يف ثنايا حبثه يبني تعلق الشاعر بالدين ".  شعر املتنيبالشخصية اإلسالمية يف"البحث عن 
اإلسالمي و ليس أدل على ذلك من اقتباسه من القرآن الكرمي و غريته على وحدة املسلمني،      

و ينتهي به البحث إىل أن املتنيب شاعر مسلم مؤمن، عريب صحيح النسب، مل يتنبأ و مل 
على ما هم عليه من فرقة    –من أبناء جلدته  -ب املسلمني و لكنه ساءه أن يرى العر. يتقرمط

و من الدراسات اليت تناولت . و انقسام، و أعداؤهم من الروم البيزنطيني يتربصون م الدوائر
البديع يف شعر "شعر املتنيب من الناحية الفنية، الدراسة اليت أجنزها الدكتور منري سلطان يف كتابه 

حيث استطاع يف موىف حبثه أن يبني ما تنفرد به تعابري املتنيب من  –ااز  التشبيه و –" املتنيب
، "مع املتنيب"و غري هؤالء كثري مثل الدكتور طه حسني . خصائص مجالية قلما جتتمع عند شاعر

  ". املتنيب و التجربة اجلمالية عند العرب"و حسني الواد " احلكمة يف شعر املتنيب"و يسري سالمة 
نت أستفدت مجيع هذه الدراسات القيمة استفادات جعلتين أقدر وزن املسؤولية و إذا ك  

املنوطة يب يف إجناز حبثي، فإين قد حاولت أن أجتاوزها بالتركيز على ظاهرة مل يتوقف عندها 
و هي العالقة بني العقل و العاطفة . هؤالء الدارسون كثريا و إن كانوا قد مسوا بعض جوانبها

 ملنطق و حرية الفن،  و كيف جتلت يف شعر املتنيب؟أو بني صرامة ا

و خبصوص معاجلة هذه الظاهرة، يبدو يل أن أنسب منهج يتبع إمنا هو املنهج الفين مع 
االستئناس ببعض املناهج األخرى كاملنهج التارخيي يف ترتيب بعض األحداث و ردها إىل 

  .أصوهلا
  إىل رسم اخلطة اآلتية و جتسيدا لتصور موضوع هذا البحث، فقد أهتديت :  
و فيه تناولت احلديث عن غرض احلكمة يف الشعر العريب قبل املتنيب بإبراز أهم  :املدخل ×

أعالمه و خصائصه بصورة موجزة بعد اإلشارة إىل مدلول احلكمة يف احلقل اللغوي و يف 
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ارها خمتلف حقول املعرفة، عن طريق تتبع تطورها، و ذلك إيضاحا ملفهوم احلكمة باعتب
  . تشكل جانبا هاما للبحث

و بعد هذا املدخل الذي يتمحور حول إيضاح داللة احلكمة، أرتأيت أن أطرق حبثي 
  :هذا يف أربعة فصول مبينة على النحو اآليت

و فيه حتدثت عن املتنيب و عصره من خالل مظاهر احلياة السياسية و الفكرية  :الفصل األول ×
تنيب من حيث مولده و نشأته و ثقافته بإبراز تأثري عصره يف و الثقافية مث حتدث عن حياة امل

تكوين شخصيته األدبية عموما و العقلية خصوصا، حىت صار حبق حكيم الشعراء و شاعر 
 .احلكماء كما يقول بعض النقاد

و ملا كانت األشياء تعرف بالرجوع إىل أصوهلا، فقد كان هذا الفصل خاصا  :الفصل الثاين ×
هذه املصادر اليت أراها تتمثل يف مصدرين . در شعر احلكمة عند املتنيبباحلديث عن مصا

 :أساسيني مها

مصدر داخلي أصيل جمسد يف ظروف احلياة اليت عاشها الشاعر و يف تتلمذه على يدي  •
  .كبار علماء عصره

مصدر خارجي أجنيب و فيه بيان إلقبال املتنيب على االنتهال من مناهل املعارف الدخيلة  •
و يف مقدمة هذه املعارف الدخيلة تأثره بالفلسفة اليونانية اليت كانت . يعااو است

منتشرة يف عصره، مع اإلشارة إىل أي مدى كانت هذه الفلسفة مرجعا لشعر احلكمة 
 .عنده

و قد خصصته لدراسة و حتليل احلكمة عند الشاعر و ذلك بإبراز مظاهر  :الفصل الثالث ×
عر احلكمة على أساليب اإلقناع، ألنتقل بعد ذلك إىل بيان البعد العقلي و مدى توافر ش

مظاهر البعد الفين اليت تطبع التعبري الشعري بإيضاح خصائصه و مزاياه الفنية و ما يتوافر 
عليه من مجال و قوة تأثري يف النفس، ألفرد بعد ذلك حديثا عن مدى قدرة املتنيب على 

 .التعبري الفين من خالل شعر احلكمةإحداث توازن بني التفكري العقلي و ملكة 
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حاولت تسليط الضوء على أهم اخلصائص الفنية و الفكرية لشعر  :و يف الفصل الرابع ×
احلكمة عند املتنيب؛ حيث توقفت يف احلديث عن اخلصائص الفنية عند أهم املميزات 

 . األسلوبية لشعر احلكمة عند املتنيب

هلا التعرف على أهم ما ينفرد به فكر املتنيب عن أما اخلصائص الفكرية فقد حاولت من خال
  .غريه، يف رؤيته ألمور احلياة بالنسبة إىل هذا الفصل

و قد أيت البحث خبامتة حاولت أن أجعلها خالصة تركيبية ألهم النتائج اليت توصلت   
  .إليها من خالل فصول هذا البحث

ا كل من خاض جتربة البحث و ليس خيفى على أحد أن البحث معاناة، و جهد يكابدمه  
و قد واجهتين بعض العقبات مثل صعوبة احلصول على بعض املصادر و املراجع حيث . العلمي

كنت أتنقل بني املكتبة الوطنية و مكتبة املعهد الوطين للبحث يف التربية و دور النشر و التوزيع، 
و لكنين أستطعت         . هدباجلزائر العاصمة و كل هذه املساعي تتطلب شيئا غري قليل من اجل

و رعاية أستاذي املشرف الذي مل يدخر جهدا يف سبيل توجيهي توجيها سديدا  –بعون اهللا  -
و تشجيعي، و مساعدة بعض اإلخوان و اخلالن أن أجتاوز هذه الصعوبات و أن أي هذا 

مي و يربز العمل الذي أرجو أن أكون قد وفقت يف أدائه بالشكل الذي يستجيب للبحث العل
هذه النـزعة املتميزة يف شعر املتنيب أال و هي النـزعة العقلية اليت مررها الشاعر إىل قرائه 

  . ملفوفة بغالف فين مؤثر، فاستلبت بلبهم و عقوهلم
و إذا كنت أشعر بالراحة النفسية هلذا اإلجناز الذي أتشرف بوضعه بني أيدي السادة   

ين آمل أن أستفيد توجيهام و مالحظام لالرتقاء مبستواه إىل األساتذة أعضاء جلنة املناقشة فإ
  .ما هو أحسن

أما و قد كان األمر على هذه احلال، فإن األصول تدعوين إىل اإلشادة و التنويه جبهود   
و أخص بالذكر األستاذ الفاضل املكي العلمي الذي . كل من ساعدين على إجناز هذا البحث

صراعيه، فأكرمين بالعديد من املصادر و املراجع اليت أسهمت يف فتح يل باب مكتبته على م
إثراء حبثي هذا؛ و املوقف نفسه أسجله من األستاذ الدكتور األخضر عيكوس الذي مل يدخر 

 .جازامها اهللا عين خري اجلزاء. جهدا يف سبيل تزويدي بأي كتاب أطلبه منه
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ذي يرجع إليه الفضل يف احتضان ال –أما أستاذي املشرف الدكتور الربعي بن سالمة  
فإنين اثين على أسلوبه التربوي يف بناء عالقته العلمية  –هذا البحث منذ أن كان فكرة 

انطالقا من " إننا نتعلم بيسر من الذين حنبهم"بشخصي، حيث انطلق من مقولة املريب احلكيم 
ة تصنع يف عملي صنيع هذا املبدأ التربوي األصيل كانت توجيهاته الرشيدة و نصائحه القيم

  . فكان لبحثي هذا أن عرف النور. الغيث يف التربة الكرمية
أن أفيه حقه من الشكر و التقدير، فجالل صنيعه  –مهما حاولت  –و إنين ال أستطيع 

و هلذا، فإنين ال أملك إال أن أتوجه إىل اهللا عز و جل ليجزيه عين و عن حبثي . عن وصف يدق
  ".ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء و اهللا ذو الفضل العظيم". جميب خري اجلزاء، إنه مسيع

  
  ــــــــــــــــــ

  
  
  

  
  
  

  



  
  

  
  

  
  

 .في معاجم اللغة" الحكمة"مدلول  -

  

 .في القرآن الكریم" الحكمة"مدلول  -

  .الحكمة في الفكر اإلنساني )1

 .شعر الحكمة قبل المتنبي )2

  .شعر الحكمة في العصر الجاھلي ) أ
 .الحكمة في صدر اإلسالم و العصر األموي ) ب

 132(شعر الحكمة في العصر العباسي األول   )ج
  )ھـ 334/ ھـ
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  :ل الحكمة في المعاجم اللغویةمدلو -
فإن أصول الدراسة تستوجب التطرق " احلكمة"ملا كان موضوع البحث يرتكز على 

  .بتفقد املعاجم املعتمدة" احلكمة"إىل املدلول اللغوي للفظ 
لسان "و أول معجم نستأنس به إمنا هو . و إذن، لنستعرض مدلول الكلمة يف هذه املعاجم

احلكيم ذو احلكمة، و احلكمة عبارة عن معرفة أفضل [، "حكم"مادة فقد جاء يف  )1("العرب
  ].عدل حكيم: و رجل حكيم. العدل: و احلكمة. األشياء بأفضل العلوم

و واضح من خالل هذا التعريف أن احلكمة إمنا تكون من نصيب خاصة الناس حيث   
فكر اإلنساين يف جانبه إا ال تتأتى لصاحبها إال بعد ما يتحكم يف أفضلية ما وصل إليه ال

  .العلمي و العملي
و عندما نتذكر بأن العدل يف أمسى . و عندما يذكر هذا املعجم بأن احلكمة هي العدل  

داللته يعين التنـزه عن االعتبارات الشخصية و األهواء و النـزوات، ندرك بعد احلكمة      
  .و أثرها يف حياة اإلنسان و ما تنطوي عليه من قيم

و اجلهل ال " احلكمة متنع من اجلهل"إىل أن  )2(ب صاحب معجم مقاييس اللغةو يذه
و احلكمة متحو عن . يعين السفه و الغضب و الطيش و كل سلوك يبعد عن األخالق القومية

و هذا هو املُفاد من شرح . صاحبها كل هذه الصفات و ترقى به إىل مصاف احللم و األناة
  .احلكمة يف هذا املعجم

يذكر أن  )3(نرى صاحب منت اللغة" احلكمة"ما نبحث عن األصل اللغوي للفظ و عند
حكُم، حيكُم، حكما و حكمة، صار حكيما،        "حيث جاء " حكُم"مصدر الفعل " احلكمة"

  .العامل، صاحب احلكمة: و احلكيم
أفضل إصابة احلق بالعلم و العقل، معرفة املوجودات و فعل اخلريات، معرفة : و احلكمة

                                                        
 ".حكم"مادة . لسان العرب: ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم )1(
 ". حكم"مادة . معجم مقاييس اللغة: ابن فارس بن زكريا، أبو احلسني أمحد )2(
 ".حكم"مادة . معجم منت اللغة: رضا، أمحد )3(
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  .األشياء بأفضل العلوم
و عليه، فإن التعريف الذي جنده للحكمة يف هذا املعجم يلتقي مع التعريف الذي ذهب 

العدل : معرفة أفضل األشياء بأفضل العلوم و كذلك احلكمة" احلكمة"إليه ابن منظور يف اعتبار 
  .لعدل، و إصابة احلق ضرب من ا"و صاحب منت اللغة يرى احلكمة يف إصابة احلق

معرفة "يف تعريفه للحكمة فإنه ال خيرج هو اآلخر عن اعتبارها  )4(و أما املعجم الوسيط
غري أنه . و هو بذلك جياري لسان العرب" العدل: احلكمة"و بأن " أفضل األشياء بأفضل العلوم

حكمة : يقال. العلة: احلكمة"يتتبع خمتلف استعماالت اللفظ يف احلقل اللغوي فيذكر أن 
الكالم الذي يقل لفظه و جيل : احلكمة"أن يصل إىل أن  ىلإ" و ما احلكمة يف ذلك؟. ريعالتش

  ".حكم/ معناه ج
و هذا التعريف األخري يوحي بأن احلكمة تكون قليلة املبىن غزيرة املعىن و غزارة املعىن 
س يف احلكمة ميكن تفسريها بأن احلكمة تكون خالصة جتارب أثبت صحتها واقع تعامل النا

و ملا كانت احلكمة تصدر عن عقل راجح و رأي حمكم و نظر ثاقب . فيما بينهم على مر األيام
إىل األمور فإا يف الغالب تكون صدى للنفوس و ترمجان ملا يف اخلواطر، و من مثة تنطبق على 

  .و من هذا املنظور تطرقنا إىل احلكمة عند املتنيب. حياة معظم الناس و يف كل زمان و مكان
و مهما يكن من أمر، فإنه ال ميكن مغادرة احلقل اللغوي للفظ احلكمة دون استشارة 

  .القرآن الكرمي يف وجود هذا اللفظ مث يف املعاين اليت يدل عليها
  

  :مدلول الحكمة في القرآن الكریم -
يتكرر عشرين مرة يف جمموع سور " احلكمة"فبالرجوع إىل الكتاب املقدس جند أن لفظ 

  .معرفة و نكرة عشر مرات" احلكم"و يتكرر بصيغة . حلكيم ذه الصيغةالذكر ا
يف القرآن العظيم أنه لفظ ورد يف أكثر اآليات " احلكمة"و إن الالفت للنظر يف لفظ 

و مفاد احلكمة يف جممل هذه اآلي الداللة على ما يف الكتاب الكرمي من . مقرونا بذكر الكتاب
ربنا و ابعث فيهم رسوال : " 129ا ورد يف سورة البقرة اآلية على حنو م. األحكام و القيم

                                                        
 ".حكم"مادة . املعجم الوسيط: جممع اللغة العربية بالقاهرة )4(
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 ".منهم يتلو عليهم آياتك و يعلمهم الكتاب و احلكمة و يزكيهم، إنك أنت العزيز احلكيم
أو الداللة على العلم النافع املؤدي إىل العمل الصاحل على حنو ما جاء يف سورة البقرة، اآلية 

يؤت احلكمة فقد أويت خريا كثريا و ما يذَّكَّر إال أولو  يؤيت احلكمة من يشاء و من" 269
  ".األلباب

من سورة  251على النبوة مثل ما جاء يف اآلية " احلكمة"و يف آيات قليلة دل لفظ 
فهزموهم بإذن اهللا و قتل داود جالوت و آتاه اهللا املُلك واحلكمة و علمه مما "البقرة 
  ...".يشاء

يف آيات الذكر العزيز يف فلك معاين األسلوب " احلكمة"فظ و على العموم، يدور ل
احلكيم و اللفظ اللني مبا يؤثر يف السامع و يفيده أو مبا يدل على املواعظ البليغة و اهلداية 

" احلكمة"و لعل هذا ما يفسر كون لفظ . الرشيدة و السداد يف الرأي و النطق مبا يوافق احلق
ذلك أن الكتاب املقدس معجز يف مبادئه  " الكتاب"ونا بذكر جاء يف أغلب الذكر احلكيم مقر

و تشريعه احلكيم و أسلوبه القومي و الدعوة إىل املوعظة احلسنة مبا خيدم اإلنسان يف دنياه            
من ) 9(اآلية " إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم": و آخرته و قد بني ذلك صراحة يف قوله

  .ية لليت هي أقوم من صميم احلكمة الربانيةو اهلدا. سورة اإلسراء
يف احلقل اللغوي و يف رحاب الذكر " احلكمة"و بعد هذه اجلولة السريعة مع لفظ   

احلكيم، نتطلع إىل مدلوهلا يف الفكر اإلنساين أوال مث يف العصور األدبية اليت سبقت املتنيب ثانيا         
  .يف البحث" احلكمة"و ذلك تأسيسا لبعد 
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  :الحكمة في الفكر اإلنساني) 1
خالصة نظر معمق إىل الكون و اتمع،  –عموما  –لقد سبق الذكر بأن احلكمة   

و هي ذا املعىن تصدر . تصدر عن ذوي التجارب اخلصبة و العقول الراجحة و األفكار النرية
املعلول و السبب                 على فهم االرتباط بني العلة و"عن فئة من الناس هي الفئة اليت تقدر 

و تنظر إىل األمور نظرة شاملة و حتللها حتليال دقيقا مث تصدر يف شأا  )5("و املسبب فهما تاما
حكما يظل سائرا مذكورا يعلق باألذهان و القلوب فيجري جمرى احلكمة على األلسن عرب 

إرشادا و توجيها إىل ما يعينهم ألن الناس جيدون يف هذه احلكم هداية و . العصور و األزمان
  .على الفالح يف حيام

و ملا كانت احلكمة تصدر عن العقل و ما يصدر عن العقل مرادف لصدق احلكم         
و االرتكان إىل العقل يعين . و صدق احلكم ال خيتلف فيه اثنان مهما اختلفت األزمان و البيئات

  :التوافر على قدرة أساسية ألمور ثالثة
 .م على بعض األمور بأا صادقة و احلكم على األخرى بأا غري صادقةاحلك -

 .تقدير خمتلف االحتماالت و ترجيح احتمال منها على اآلخر -

 .)6(التمييز بني احلسن و القبح يف السلوك و األعمال الفنية -

و املراد هنا ليس جمرد االستحسان و االستقباح الصادر عن األهواء و الرتوات، بل أن 
كون اإلنسان قادرا على وضع أحكام عامة و أحاكم يشعر فيها و يتمكن من صوغها يف ثوب ي

من اللغة يعرب فيها عن هذه األفكار تعبريا واضحا ال لبس فيه، حبيث إذا أعلنها و حتدث ا 
و هذه اخلصائص الثالث هي نفسها اليت تسهم . أذعن هلا أصحاب العقول يف احلوار و املناقشة

و هي خصائص يشترك فيها العقل اإلنساين يف كل مكان و يف كل . احلكمة و إنتاجها يف بناء
                                                        

 .1978. دار الكتاب املصري. دار الكتاب اللبناين. بريوت. 941.ص. 1ج. املعجم الفلسفي: صليبا، مجيل )5(
 .89. ص. 2ج. املرجع نفسه )6(
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و لعل هذا ما يفسر تطابق بعض احلكم يف املعىن لدى الشعوب و األمم يف عصور خمتلفة . زمان
  .و يف مناطق متباعدة

و إن ما جيدر ذكره القول بأن بالد الشرق تعد منذ أقدم العصور منبت احلكمة و لعل 
كوا أقدم شعوب العامل اليت ضت حبضارات ظلت ردحا من الزمن منارة  ىلمرجع ذلك إ

  .العامل
و العرب باعتبارهم من شعوب بالد الشرق شاعت عندها احلكمة منذ العصر اجلاهلي،   

غري أن ما وصل من حكم عنهم بالنسبة إىل هذا العصر ال يتجاوز حدود البساطة و النظرة 
و مبجيء اإلسالم دين النظر و الرؤية و الفكر؛ أخذ نطاق عقلهم . يط االجتماعيالضيقة إىل احمل

و هناك أكثر من . )7(يتسع إىل حميطهم االجتماعي و احلضاري بدافع تعاليم الدين اجلديد
لعباده  –عز و جل  –، كما أن هناك تذكريا بتعليم اهللا )8(مخسني آية تدعو إىل استعمال العقل

لقد من اهللا على املؤمنني إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم يتلو عليهم "ة الكتاب و احلكم
  .)9("آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و احلكمة و إن كانوا من قبل لفي ضالل مبني

احلكمة ضالة املؤمن حيث وجد " حيث املسلمني على طلب احلكمة) ص(و الرسول   
  .)10("ضالته فليجمعها إليه

عن ابن ) ص(ة نعمة حيسد عليها الرجل، ففي حديث آخر للرسول و الظفر باحلكم  
رجل آتاه اهللا ماال : ال حسد إال يف اثنتني"): ص(قال رسول اهللا : مسعود رضي اهللا عنه قال

  .)11("فسلطه على هلكته يف احلق، و رجل آتاه اهللا احلكمة فهو يقضي ا و يعلمها
تطبع فكر العريب توسعت آفاق املعرفة عنده و يف ظل هذه الثقافة اجلديدة اليت أخذت   

و السيما . فانعكس ذلك إجيابا على منتوج العقل و من مثة على الفكر احلكمي؛ قوة و عمقا
بعد ما انكب هذا العقل العريب على دراسة كثريا من فلسفة اليونان و آثار الفرس و حكمة 

                                                        
 .1976. مكتبة ضة الشرق. القاهرة. 31 – 30.ص. دراسة فنية. شعر املتنيب: انظر ابو العال مصطفى )7(
 .1972أكتوبر . 9رقم. جملة األصالة.13.ص. اإلسالم ثورة شاملة: قاسم انظر نايت، بلقاسم، مولود  )8(
 .164اآلية " آل عمران"سورة  )9(
 .1978. دار الفتح للطباعة و النشر. بريوت. 205.ص. 1ط. منهاج الصاحلني: بليق، عز الدين )10(
. 32.ص. شيخ حممد علي القطب و الشيخ هشام البخاريمراجعة و ضبط و فهرسة ال. صحيح البخاري: البخاري، عبد اهللا بن امساعيل )11(

  .2004. املكتبة العصرية. صيدا بريوت
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  .اهلند
رة باحلكم تدل على عمق يف و قد تركت كل من أمة الفرس و اهلند مؤلفات زاخ  

  .التفكري و بالغة يف التعبري
سوفيا،  -و يف الفكر اليوناين جند أن احلكمة مرتبطة باحملبة، لتكون حمبة احلكمة أو فيلو

و احلكمة هنا تعين املعرفة العميقة الواسعة حبقائق األمور، و العمل مبا يتناسب مع هذه املعرفة 
  . طلبا ألقصى درجات الكمال

: رفض أن يلقب بلقب احلكيم مربرا ذلك بقوله) م.ق 497(يروى أن فيثاغورس  و  
اسم احلكيم ال يليق باإلنسان قط، بل يليق باإلله، و كفى اإلنسان شرفا أن يكون حمبا "

. و كانت حمبة احلكمة هذه عند قدماء اليونان تضم مجيع العلوم )12("للحكمة و ساعيا وراءها
ها تستهدف معرفة العامل و اإلنسان، بغرض الرقي حبياة اإلنسان إىل       و هذه العلوم يف جمموع

و هذا املفهوم ال خيتلف يف جوهره عن املفهوم املعروف لدى الشعوب األخرى . ما هو أفضل
الصالح و الفالح عن طريق اخلطاب العقلي املبين على قوة  ىلإذ إن احلكمة مآهلا التوجيه إ

  .اإلقناع
ن أمر، فإن اآلثار الفكرية املبنية على احلكمة كانت و ال تزال مصدر و مهما يكن م  

  .بناء شخصية اإلنسان يف جانبها السلوكي القومي و يف جانب عظمتها بكل أبعادها
و من باب صدق النظر إىل األمور وجب التعرض إىل رفع اللبس عن الفرق بني احلكمة   

  .مال عند بعض الناسو املثل و ذلك ملا يوجد من تداخل يف االستع
شبهه : مثل فالنا بفالن"و يقال " ميثُل، مثُوالً" مثَلَ"مأخوذة من الفعل " املثل"إن كلمة   

  .)13(كما تقول هذا مثَلُ الشيء و مثْله أي شبهه و شبهه ألن األصل فيه التشبيه" به و سواه
لتشبيه و املثل ليس ناجتا عن و من خصائص املثل إجياز اللفظ و إصابة املعىن، و حسن ا  

عقلية راقية و إمنا هو منتوج عقليات الشعب كله و الناس مجيعا مولعون بقول املثل ألنه         
ال يتطلب النظر الشامل العام إىل األمور بقدر ما يأيت تعبريا عما جييش يف الصدر إراحة للنفس         

                                                        
 .18.ص. 1ج. املعجم الفلسفي: صليبا، مجيل )12(
 .1969. بريوت. 60.ص. 10ط. فجر اإلسالم: أنظر  أمني، أمحد )13(
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  )14(.ضربو للمثل مورد و م. و إيفاء للموقف التخاطيب
يف حني أن احلكمة خالصة اخلربات و التجارب يف احلياة و هي متثل رصيد العقل   

تلتقي مع املثل أحيانا يف اإلجياز حيث  –أي احلكمة  –الراجح و بعد النظر و عمقه غري أا 
  .املعىن الكثري يف اللفظ اليسري

  

  :شعر الحكمة قبل المتنبي) 2
يب الطيب املتنيب ارتأينا أن نتتبع هذا الشعر تتبعا زمانيا يف احلديث عن شعر احلكمة قبل أ

وفق العصور األدبية املتعارف عليها بدًءا من العصر اجلاهلي و وصوال إىل العصر العباسي و هو 
و ذلك من أجل الوقوف على خصائص شعر احلكمة قبل املتنيب . العصر الذي ظهر فيه شاعرنا

القوة أو الضعف، التجديد أو التقليد اليت تطبع شعره يف لنتمكن فيما بعد من إبراز مظاهر 
  .غرض احلكمة

  

  :شعر الحكمة في العصر الجاھلي) أ
إن املتفقد لشعر احلكمة يف آثار الشعراء اجلاهليني ال جيد له قصائد مستقلة بذاا بقدر   

ش فيها و هذا أمر طبيعي حيث إن البيئة اليت كان يعي. ما جيده يتخلل قصائدهم الشعرية
فال علم منظم . حمدودة النطاق ال تسمح هلم بثراء الفكر و خصوبة العقل –آنذاك  –الشعراء 

إن كل ما كان عندهم من هذا القبيل ال يتعدى معلومات أولية          "عندهم و ال فلسفة و 
ذي و مالحظات بسيطة، ال يصح أن تسمى علما و ال شبه علم، أما القواعد و البحث املنظم ال

إذ إن العقل العريب يف هذا العصر ال يزال يف  )15("يسمى علما فال عهد للعرب اجلاهليني به
  .مرحلة الطفولة

صحيح، إن العرب قد اتصلوا بغريهم من األمم ااورة عن طريق التجارة أو املدن   
دية          و كذا عن طريق البعثات اليهو) غسان(و الروم ) إمارة احلرية(املتامخة لبالد فارس 

                                                        
 .61.ص. املرجع نفسه أنظر )14(
 . 48.ص.  فجر اإلسالم: أمني، أمحد )15(
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و املسيحية و إن هذه العوامل الثالثة كانت حتمل يف طياا بذور املدنيات الفارسية و الرومية  
و اليونانية و لكن العرب حبكم بيئتهم الطبيعية و املرحلة االجتماعية اليت كانوا يعيشوا مل 

و التفاعل اإلجيايب بني يتمكنوا من التفاعل مع مدنيات هذه األمم ااورة بشكل واسع فعال، 
اتمعات إمنا يتم يف ظل مجلة من الشروط يف مقدمتها تقارب العقليات و مستوى    

  )16(.احلضارات
و على العموم، ميكن القول عن املخالطني من العرب للفرس و الروم أم نقلوا من   

 –عموما  –العريب نقل  و التاريخ خيربنا أن. غريهم ما يتفق و عقليتهم و ما متكنوا أن يهضموه
ما خيف محله على الناقل كاألمثال و احلكم و القصص و حوادث التاريخ و كثريا ما كان هذا 

  .النقل يشوبه شيء من التحريف
و يف سياق احلديث عن ضعف املنتوج الفكري العقلي يف الشعر اجلاهلي جدير بالذكر   

عقلية و أصدق رأيا و إن كانوا أوسع خياال  أرقى"أن نقول بأن الشعراء يف اجلاهلية مل يكونوا 
و إن طبقة احلكام كانت أرجح عقال و أقوى تفكريا و أبعد . " )17("و أكثر يف القول افتنانا

رأيا من الشعراء و من يرجع إىل أقوال و أحكام حاجب بن زرارة و األقرع بن حابس املبثوثة 
  )18(".يقةيف كتب األدب ال جيد صعوبة يف اإلقرار ذه احلق

و عندما يقبل القارئ على قراءة الشعر اجلاهلي بنية البحث عن شعراء وردت يف   
أشعارهم حكم بصورة بيانية واضحة فإنه جيد يف شعر زهري بن أيب سلمى ولبيد بن ربيعة          

يني و طرفة بن العبد ما يغنيه عن عناء البحث؛ فعال يعد هؤالء الشعراء من أبرز الشعراء اجلاهل
الذين أجادوا القول يف شعر احلكمة و شعرهم يف هذا الغرض خري ما ميثل حكم شعراء العصر 

  .اجلاهلي
  
   ):م 627(مع حكم زھیر بن أبي ُسلمى  - 

زهري بن أيب سلمى من الشعراء الذين عمروا طويال حيث إنه عاش ما يقارب تسعني 
                                                        

 .29.ص.  فجر اإلسالم: انظر أمني، أمحد )16(
 .56.ص. املرجع نفسه )17(
  .56.ص. انظر املرجع نفسه )18(
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طبيعي جدا، و األمر كذلك، أن  و. )19(سنة فيما تذهب إليه كتب األدب الصحيحة السند
  .تأتيه احلكم أرساال و تنثال عليه معانيها انثياال بعدما بلغ من العمر عتيا

و املتأمل يف حكم زهري بن أيب سلمى بنية تقييمها، فإنه يدرك بأن الشاعر قد عرب عن   
ذي عصارة فكره و ما استخلصه من عرب و عظات من احلياة و لكن بعني الرجل البدوي ال

  .يكتفي باستخالص العربة دون أن يسلط عليها تفكريه
  :على النحو اآليت –من حيث معانيها  –و على العموم، ميكن تصنيف حكم زهري   

  
حكم دالة على نظرة إلى الحیاة من منطلق المعاینة دون إجھاد فكر في  -

 :كما في قولھ. توسیع ھذه النظرة

 )20(يسأم –ال أبا لك  –حوال مثانني     سئمت تكاليف احلياة و من يعـش 

 لكنين عن علم ما يف غد عـم    و أعلم ما يف اليوم و األمس و قبله 

 !فالشاعر عمر طويال، فتكبد مشاق احلياة و صعاا، و كيف ال؟ و قد نيف عن مثانني سنة
        و الشيخوخة تضعف قدرات املرء و تعجزه فتذهب عنه لذة احلياة لتجعله مطية اليأس     

و هذه حقيقة واقعة يدركها العام و اخلاص مثلها مثل قوله بأنه يعلم ما مضى    . و السآمة
 .و ما حضر و لكنه جيهل ما هو آت قادم أو ما سيحصل يف املستقبل

  .و لعله أراد ذا املعىن أن يرد على الكهنة و العرافني الذين يدعون معرفة الغيب
  
لھ مع الناس و اكتشافھ لطباعھم على نحو حكم استوحاھا من صمیم تعام -

 :قولھ

   )21(يضرس بأنياب و يوطأ مبنسـم      و من مل يصانع يف أمور كثيـرة 

                                                        
 .ت.د. املطبعة البوليسية. بريوت. 146.ص. 6ط. تاريخ األدب العريب:  الفاخوي، حنا )19(
  ريوت، دار اليقظة العربية للتأليف و الترمجة ب .181.ص. شرح املعلقات السبع: الزوزين، أبو عبد اهللا احلسني بن أمحد بن احلسني )20(

 .1969. و النشر
 .182.ص. املصدر نفسه )21(
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  على قومه يستغىن عنه و يذمم    و من يك ذا فضل فيبخل بفضله 
و الشاعر هنا، يرى أن اإلنسان الذي ال يظهر ليونة يف معاملة الناس، فيعرض عن 

و إذن فمن باب التعقل  )22("حتولوا إىل أداة للقهر و الغلبة و اإلذالل"م مصانعتهم و مدارا
أن يضبط اإلنسان نفسه فكرا و لسانا حيث إن انزالق اللسان و االندفاع يف القول كثريا 

ال يدعو إىل   -يف هذا البيت  - و الشاعر. ما يسبب لصاحبه أسباب اهلالك و البغضاء
  .يدعو إىل املصانعة من باب التروي و التعقل و بعد النظر املصانعة نفاقا و رياء و لكن

و مثل هذا األسلوب يف التعامل االجتماعي كثريا ما دعا إليه املصلحون و احلكماء              
و العلماء بعد زهري بن أيب سلمى؛ مما يدل على صواب نظرته إىل التعامل يف احلياة 

  .االجتماعية
ا بأن اإلنسان الذي توافرت أفضاله و أمواله و استأثر ا دون قومه، و يف البيت الثاين خيربن

و الشاعر يظهر هنا مبظهر اخلبري بشؤون الناس             . عزله قومه و رموه بالذم و الشتم
و إذن فخري لإلنسان . حيذر من مغبتهما. و تصرفام و كأننا به ينهى عن الفردية و األثرة

فيكون بذلك مثل تقديرهم و حبهم      . ا توافر لديه من فضل و مالأن جيعل حظا للناس مم
  .و حمط إكبارهم و احترامهم

  
  :حكم فرضتھا مبادئ المجتمع الجاھلي المبنیة على العدوانیة و االعتداء -

  )23(يهدم و من ال يظلم الناس يظلم      و من مل يذد عن حوضه بسالحه 
حلياة اجلاهلية القائمة على القتل و القتال و االعتداء و معاين هذا البيت أملتها عليه ظروف ا

حيث إن الذي ال يدافع عن عرضه استباحه الناس و من مل يسع إىل رد الظلم . و العدوان
. عن الناس و إبعاده عنهم تعرض للظلم و العدوان، و هذا ما كان سائدا يف العصر اجلاهلي

افر اجلهود لرد الظاملني و من كف عن ذلك غري أن زهري نادى يف هذا البيت إىل ضرورة تظ
  .كان مطية ظلمهم و هي نظرة صحيحة سديدة أكدها تاريخ الشعوب و األمم فيما بعد

                                                        
 .182.ص. املصدر نفسه )22(
 .184.ص. املصدر نفسه )23(
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  :حكم دالة على غوصھ في النفس البشریة و إبراز حقیقتھا -

  )24(و من مل يكرم نفسه لـم يكـرم    و من يغترب حيسب عدوا صديقـه
  خاهلا ختفى على الناس تعلم  نو إ     و مهما تكن عند امرئ من خليقـة

  زيادته أو نقصـه يف الـتكلـم     و كائن ترى من صامت لك معجِب 
هذه احلكم نابعة من واقع احلياة االجتماعية اليت عاشها الشاعر فكان لفكره أن جاد ا 

كم أن و مفاد هذه احل. علها جتد آذانا صاغية و قلوبا واعية فتتهذب السلوك و تتقوم الطباع
الغربة جتعل اإلنسان ضعيف التمييز بني الناس حىت لكأن العدو صديق، و إن الذي ال يوفر 
أسباب الكرامة لنفسه مبا يبديه من حسن املعاملة و قومي الطباع و اتصاف بالقيم األخالقية فإن 

ة من اإلنسان مهما حاول أن خيفي على الناس صف نو إ. الناس ال يعرفون له قدرا و ال كرامة
  :صفاته فإن الزمان كفيل جبعل الناس يكتشفونه و حينئذ يظهر على حقيقته؛ مث يردف قائال

إن كثريا من الصامتني يعجبك صمتهم فتستحسنهم و إمنا يظهر فضل اإلنسان أو عيبه عندما 
    أقرها الكثري من الشعراء و األدباء و املفكرين بعد زهري      –كذلك  –و هذه احلقيقة . يتكلم

  :و ها هو األخطل يؤيده بقوله

  )25(جعل اللسان على الفؤاد دليال    إن الكالم لفي الفؤاد و إمنا 
و لعل ما مييز حكم زهري أا حكم وليدة عن عقل هادئ، يعاين الظواهر و يستخلص 

أميون ال يكتبون، و مطبوعون ال "الدروس مث يصدر األحكام وفق رؤية بيئة جاهلية أهلها 
و معىن هذا أن البعد احلضاري يف هذه البيئة . أو قلّ فيهم من يكتب و يقرأ معا )26("نيتكلفو

ال يزال يف مهده، و هذا ما يفسر كون حكم زهري ال تعدو أن تكون تعبريا عن خطرات فكرية 
أقرب إىل السطحية منها إىل نظرة حترك موطن العقل فتأيت الفكرة حكمة ممهورة بالعمق و قد 

  .لفنية اجلماليةاستوعبت ا
                                                        

 .185ص. املصدر نفسه  )24(
 .1982. منشورات دار الشرق. بريوت. 110.ص. 6ط. األخطل: البستاين، فؤاد أفرام  )25(
.   مطبعة دار املعارف. حتقيق عبد السالم هارون. القاهرة. 15.ص. 3ج. 5ط.البيان و التبيني: ثمان عمرو بن حبراجلاحظ، أبو ع )26(

1966. 
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  ):م 550(طرفة بن العبد  - 

و هو من شعراء املعلقات عاش قليال و هلا كثريا و شقي طويال، و كان غري مكترث مبا 
  و كأين به . يصيبه من نكبات الدهر؛ بل كان يستقبل كل ذلك باستخفاف يقرب من االزدراء

  :قد تنبأ بقول أيب الطيب املتنيب
  )27(مادام يصحب فيه روحك البدنُ    رث ال تلق دهرك إال غري مكت

و مما زاده اندفاعا يف  )28(و قد كان له من املال ما دفع به إىل طلب املالهي و امللذات   
و كان أن اجتمع حوله رفاق اللهو و طالب . ذلك أنه عاش يتيما، فتصرف بأمواله كما شاء

ه و مل يبق له ما يسد به رمقه، و ما زال يشرب و يسقي و ينحر و يطعم حىت نفد مال. امللذات
فزاد انغماسا يف السكر و اخلالعة، فصار مرغوبا عن صحبته، فكثر لوامه و تباعد عنه خالنه        

عندئذ ترك طرفة قومه متأثرا من انقالب رفقائه عليه، و ال أنيس له سوى . و هجره إخوانه
ه؛ مث ما لبث أن ارحتل عن قومه ضاربا يف ناقته األمينة الضامرة اليت صورها صورة حية يف معلقت

األرض يبحث عن مقام يليق بشأنه و هو الشاب الكرمي النسب، الفصيح اللسان، اجلريء على 
القول و العمل، فجذب بصره بالط احلرية و فيه امللك عمرو بن هند و أخوه قابوس و قد 

فكان . مها من رجال احلاشيةالتف حوهلما صهر طرفة عبد عمرو بن بشر و خاله املتلمس و غري
و كان امللك . للملك أن استقبل طرفة حبفاوة بالغة و جعله مع املتلمس من ندمائه و جلسائه

. و تدور الدوائر، فإذا ببالط احلرية يقلب له ظهر ان. يعجب بشعره، و طرفة يفخر و يتباهى
  )29(.االغتيال ىلفتسوء حاله، و ينتهي به األمر إ

ذا االستعراض السريع ملسار حياة طرفة يتبني لنا أن الظروف اليت مر ا و من خالل ه  
  و تبعا لذلك فقد وردت له حكم يف ثنايا قصائده الشعرية . تؤهله الستخالص العرب من احلياة

  :و مما ورد من حكم يف معلقته نذكر قوله  

                                                        
 1977. مطبعة مصطفى البايب احلليب و أوالده. مصر. 234.ص. 4ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي، أبو البقاء عبد اهللا بن احلسني )27(
 .1976. دار املعارف. القاهرة. 63 – 62.ص. 1ج. 12ط. ديث األربعاءح: انظر حسني، طه )28(
 .109.ص. شرح املعلقات السبع: انظر الزوزين )29(
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  )30(عقيلة مال الفاحـش املتشـدد    أرى املوت يعتام الكرام و يصطفي 
  و ما تنقص األيام و الدهر ينفَـد    أرى العيش كنـزا ناقصا كل ليلة 

و الشاعر يف هذه األبيات يثري احلديث عن املوت و يرى أن هذا املوت ظامل غري   
منصف إذ هو خيتار كرام الناس للفناء و يؤثر البخيل املتشدد بالبقاء؛ مث يستدرك و يراجع نفسه 

بكل إنسان صائر  إذانسان يف تناقص متواصل حىت تفىن و تزول و فإذا هو يدرك أن حياة اإل
  .طال به الزمن نو إ –ال حمالة  –إىل الزوال و الفناء 

يقر ظاهرة وقف على حقيقتها و يسلم بصحتها مجيع  –يف هذه األبيات  –و الشاعر   
جاهلية، مثله  و هي فكرة نابعة عن نظرة" يصطفي و خيتار"الناس إال ما كان يرى بأن املوت 

  ".املنايا ختبط خبط عشواء"يف ذلك مثل زهري بن أيب سلمى الذي كان يرى أن 
و إذا ما ختطينا املعلقة و قرأنا ديوانه الشعري، فإننا جند قرحية الشاعر جتود مبا تيسر من   

  .احلكم تعرب عن جتاربه و خرباته يف احلياة
  :رابطة القرابة يقول جازما ففي جمال التكافل االجتماعي و احلرص على دعم  

  )31(إذ ذلّ موىل املرء فهو ذليلُ      و أعلم علما ليس بالظن أنه 
كما أنه يدعو املرء إىل ضرورة االحتكام إىل عقله يف كل ما يتلفظ به من كالم و أال   

  .يكون أمحق فينساق وراء لسانه فتنكشف عيوبه لآلخرين

  )32(على عوراته لدليلُحصاة     و إن لسان املرء ما مل تكن له 
و يف موضع آخر يلفت االنتباه إىل أن احلاجات يقضيها املؤهلون هلا، و إذن، فعلى   

    .حسن انتقاء املرسل يتوقف قضاء احلاجة

  )33(فأرسل حكيما و ال توصه      إذا كنت يف حاجة مرسـال 
ل يف رأيهم مث يشري إىل فضيلة املشورة و ضرورة االستعانة بذوي العقول الراجحة لع  

                                                        
 .1982. حتقيق عبد اهللا اجلبوري. بريوت. 61.ص. الديوان: ابن العبد، طرفة )30(
 .141.ص. شرح املعلقات السبع: الزوزين )31(
 .61.ص. املصدر نفسه )32(
 .64.ص. در نفسهاملص )33(
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  :إرشادا و حسن توجيه و سداد نصح

  )34(فال تنأ عنه و ال تقصـه      و إن ناصح منك يوما دنـا 
  فشاور لبيبا و ال تعصـه      باب أمر عليك التوى  نو إ

و إذا هو ينظر إىل جمتمعه فرياه كثريا ما ختدعه املظاهر الكاذبة املزيفة، فيظن األمانة يف   
اليقظة        ىليف غري األصيل و الصدق يف غري الصادق؛ فأخذ يدعوه إ غري األمني، و األصالة

طائش "فكم من امرئ . و احلذر و إيثار اجلوهر على املظهر يف إصدار األحكام على األشخاص
غري أن مظهره تستر عليه، فظهر على غري حقيقته؛ و باملقابل كم من امرئ يبدو " اللب نافر

  :حقيقة األمر هو ذو بصرية نافذة يف األمور جاهال ال رشاد له، لكنه يف

   )35(و قد يعجب الناس من شخصه      و كم من فىت ساقط عقله 
  و يأتيـك باألمـر من فصـه      و آخر حتسبـه أنوكَـا 

و من خالل هذا االستعراض لبعض حكم طرفة بن العبد يتضح لنا أن الشاعر رغم قصر   
رية و خربات غنية عن احلياة و عن التعامل معها، حياته غري أنه استطاع أن جيمع جتارب ث

صحيح إا مستوحاة من خرباته الشخصية و من حميطه االجتماعي لكنها ال ختلو من الدعوة 
إا حكم جادت ا قرحيته باملستوى . إىل التأمل يف حقيقة اإلنسان و يف روافد جناحه يف احلياة

ن يأيت حبكم يعتمل فيها الفكر و يغوص فيها العقل        الذي يالئم بيئته، و بيئته ال تطلب منه أ
ألن عصر الشاعر هو العصر اجلاهلي حيث النظرة اجلزئية إىل األشياء         . و يطول فيها النظر

  .و الظواهر
  
 ):ھـ 41 –م  661(لبید بن ربیعة  - 

شاعر مشهور،  سيد وقور، و"و هو أبو عقيل لبيد بن ربيعة، تصفه املراجع األدبية بأنه 
و هو حكيم جمرب حقا، ألنه عمر طويال، حيث زاد عمره عن مئة            )36("و حكيم جمرب

                                                        
 .64.ص. الديوان: بن العبد، طرفةا )34(
 .65.ص. املصدر نفسه )35(
 .1973. املطبعة الكاثوليكية. بريوت. 241.ص. 9ط. لبيد بن ربيعة: البستاين ، فؤاد أفرام )36(



  

 22

   :و عشر و هو القائل

  )37(و يف تكامل عشر بعدها عمر    أليس يف مائة قد عاشها رجل 
و كان يتصف . و هو من الشعراء املخضرمني الذين عاشوا يف اجلاهلية و اإلسالم  

قال الشعر يف أغراض . كارم األخالق، يغيث امللهوف و ينجد الضعيف و يقري الضيفمب
طه . و ملا أسلم قل نظمه للشعر، و ذا يقر د. كثرية، و كان يترفع على التكسب بشعره

و أكرب ظين أن لبيدا أعرض عن الشعر يف اإلسالم، فلم يتخذه صناعة و مل يكثر من : "حسني
  . )38("و انصرف عنه إىل القرآنإنشائه و إنشاده، 

و إذا ما قرأنا . من شعر لبيد هو ما قاله يف غرض احلكمة –بطبيعة احلال  –و ما يهمنا   
أربد "شعر لبيد باحثني عن آثار احلكمة فلن جند أفضل من عينيته اليت يرثي فيها أخاه من أمه 

. يها و إعراضه عنها و زهده فيهاففي هذه القصيدة تظهر نظرته إىل احلياة و تفكريه ف" ابن قيس
  :و هو القائل

  )39(و تبقى اجلبال بعدنا و املصانع    بلينا و ما تبلى النجوم الطـوالـع 
ةـنضيف أكناف دار م بأربـد نافـع    و قد كنت ففارقين جـار  
  فكل امرئ يوما له الدهر فاجع    فال جزع إن فرق الدهر بيـننـا 

  حيور رمادا بعد إذ هو ساطـع    شهاب و ضوئه و ما املرء إال كال
و حكم الشاعر يف هذه األبيات و يف غريها، ال تدعو قارئه إىل إجهاد فكره إلدراك   

املعاين اليت أراد أن يعرب عنها، و إمنا هي معان بسيطة ال حتتاج إىل معاناة و ال إىل مكابدة 
ه احلياة اليت تفتك يوميا باإلنسان، بينما لفهمها؛ فهو ال يدعو قارئه إىل التأمل معه يف هذ

هذا الثبات و االستقرار الذي ال . املظاهر الطبيعية من جبال و جنوم تبقى وراءه ثابتة مستقرة
مث يصبح نسيا  –طال األمد أم قصر  –مصريه الفناء و الزوال  نيقوى عليه اإلنسان حيث إ

  .ته و يف قمة الفتوة و العطاءمنسيا، رمادا تذروه الرياح، بعدما كان يف أوج قو

                                                        
 .47.ص. 1ج. حديث األربعاء: انظر حسني، طه )37(
 .46.ص. املرجع نفسه )38(
 .52.ص. املرجع نفسه )39(
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و يف جمموعة أخرى من احلكم يعرب لبيد عن نعم حياة الدنيا، إذ كل شيء فيها باطل           
ما عدا اهللا عز و جل و ما يصدر عنه من نعيم كنعيم        –ال حمالة  –و كل نعيم ا زائل 

  )40(.اجلنة

  حمالة زائـل و كل نعيم ال     أال كل شيء ما خال اهللا باطلُ 
هي   –و يف ضوء هذه النماذج من شعر احلكمة عند لبيد نتبني أن حكمه ناجتة   

فلم تتجاوز . عن نظرة إىل احلياة استوحاها من البيئة البدوية البسيطة اليت عاش فيها –األخرى 
كوا حكما جاد ا الشاعر عن حمض جتربة و خالص خربة و لكن دون إجهاد فكر و ال 

على كل          –ظر و ذلك متاشيا مع احمليط االجتماعي الذي كان حيياه؛ و هو حميط إطالة ن
ال يسمح له بإجهاد فكره و ال بإطالة نظره يف الظروف و األحداث اليت يعيشها ألنه  –حال 

  )41( .حميط يشكل البدو أغلب سكانه و حيام قائمة على الرحل و الترحال طلبا للماء و الكأل
كانت حيام هذه، مل تساعدهم على حتقيق تقدم يف جمال الفكر الراقي، فهناك الطبيعة  إذاو 

و هذا كله كان . املفتوحة بني أيديهم و جتارب احلياة العملية و ما يهديهم إليه العقل الفطري
أما الفلسفة مبفهومها العلمي املنظم القائم . خري معني استقوا منه جتارم يف احلياة و حكمهم

.       على البحث و التدليل والتفنيد فلم يصل إليه العرب ألن طبيعة بيئتهم ال تسمح هلم بذلك
و كل ما كان هلم جمرد خطرات فكرية ال تتطلب إال التفات الذهن إىل معان تتعلق بشأن من 

  )42(شؤون احلياة يف جانبها املادي أو األخالقي
  

  :الحكمة في صدر اإلسالم و العصر األموي) ب
ظهر اإلسالم فعمل على رفع مستوى العقلية العربية، فكان لتعاليمه أن أثرت تأثريا   

كبريا يف تغيري قيمة األشياء و األخالق يف نظر العرب، و تغريت مقومات احلياة؛ حىت إنه 
ليمكن القول بأن النـزاع الذي كان قائما بني من أسلموا و بني من مل يدخلوا يف اإلسالم هو 

عقلية جاهلية بكل ما حتمل الكلمة من معاين الطيش و السفه       : يقة نـزاع بني عقليتنييف احلق
                                                        

 .189.ص. شرح املعلقات السبع: الزوزين )40(
 . ت.د. دار األندلس للطباعة و النشر و التوزيع. بريوت. 94.ص. 1ج. تاريخ العرب: طلس، حممد أسعد  انظر )41(
 .102. ص. املرجع نفسه انظر )42(
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و األخذ بالثأر و اقتراف ما حرمه الدين احلنيف، و عقلية إسالمية ترى األشياء و قيمها رؤية 
  )43(.جديدة

الكرمي اليت و لقد كان من أثر اإلسالم يف العقلية العربية أنه ما كادت ترتل آيات القرآن   
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق اإلنسان من علق، اقرأ و ربك األكرم، الذي علم ": تقول

حىت أخذ املسلمون ينظرون إىل العلم و آثاره  )5- 1:العلق (" بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم
التأمل  أثر حممود يف الدعوة إىل) ص(نظرة جديدة، و كان للقرآن الكرمي و أحاديث الرسول 

يف الكون و احترام العقل؛ األمر الذي كان نتيجته إقبال املسلمني على القرآن يتدارسونه و على 
فأخذوا يضعون األسس لكثري من . احلديث جيمعونه و على ثقافة األمم املفتوحة يأخذون منها

اجلاهلي أنه العلوم اليت زهت و ازدهرت يف ظل اإلسالم و خلفاء املسلمني و قد رأينا يف العصر 
قلما ختلو قصيدة لشاعر من حكمة أو ضرب مثل أو موعظة بليغة؛ و قد كان ذلك طبيعة يف 

و قد رأينا أن لفظ . و ملا جاء اإلسالم زاد هذا االجتاه رونقا و صوابا  )44( .الشاعر اجلاهلي
بقرة، اآلية     يتردد يف القرآن الكرمي باإلشادة و التنويه على حنو ما جاء يف سورة ال" احلكمة"
يؤيت احلكمة من يشاء، و من يؤت احلكمة فقد أوتي خريا كثريا، و ما يذكر إال ") 269(

  ."أولو األلباب

احلكمة ضالة املؤمن حيث وجد "من أعز ما يطلب ) ص(و احلكمة عند الرسول   
  .)45("ضالته فليجمعها إليه

رتلة احلكمة يف القرآن الكرمي           و ال شك يف أن العرب املسلمني املؤمنني بإدراكهم مل  
و احلديث الشريف قد جنح م تفكريهم إىل إجهاد عقوهلم إلثبات ذام بالتفكري اجلاد         

و هكذا، ما مضى وقت من الزمن على ظهور اإلسالم، حىت أخذ العقل . و احلكمة البليغة
فظهر حكماء عرفوا . را و حكمةاإلسالمي ينضج و يتشبع بالتعاليم اجلديدة عقيدة و فك

و قد احتلوا مكانة رفيعة بني قومهم و تناقل الناس . برجاحة العقل و أصالة التفكري و بعد النظر
و يف مقدمة هؤالء احلكماء العرب   )46( .حكمهم اعترافا بفضلهم و تقديرا ملكانتهم و سيادم

                                                        
 .1965. مكتبة النهضة املصرية. مصر. 147.ص. 9ط). ص(حياة حممد : انظر هيكل، حممد حسني )43(
 .133.ص. املرجع نفسه )44(
 .2003. دار الفكر العريب. بريوت. 9.ص. 1ط. آللئ احلكم: عكاوي، رحاب )45(
 .ت.د. مكتبة النهضة املصرية. مصر. 69.ص. زعماء اإلسالم: انظر حسن، حسن ابراهيم )46(
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كرم اهللا وجهه         ) هـ 41(يب طالب املسلمني الذين ظهروا يف صدر اإلسالم اإلمام علي بن أ
و هو اإلمام التقي الورع الزاهد يف الدنيا املرغب يف اآلخرة، حيب الفضائل و يعشق املكارم، 

خرب احلياة حلوها و مرها استخلص العرب و املواعظ فسجلها يف حكم خالدة، استمد       
فكر و إن اآليات اليت تدعو إىل استعمال دين النظر و الرؤية و ال –معانيها من الدين اإلسالمي 

التذكر و التفكر ال تكاد  ىلالعقل تتجاوز اخلمسني و اليت تدعو إىل السري يف األرض للنظر و إ
و كذلك مما تسرب من حكم األمم ااورة و قد أضفى عليها اإلمام طابعا إنسانيا  –حتصى 

  )47(.جعلها سائرة مذكورة يف كل عصر و آن
" ج البالغة"مرجعها كتاب ) رضي اهللا تعاىل عنه(عروف أن حكم اإلمام علي و من امل  

و على الرغم من  –على ما يروى  –الذي مجعها فيه الشريف الرضي و هو من ساللة اإلمام 
الشك الذي أثري حول ما ورد يف هذا الكتاب منسوبا لإلمام، غري أنه ال ينبغي املبالغة يف الظن، 

 –رجل حمنك، جمرب، حفظ القرآن الكرمي و كان عاملا ) كرم اهللا وجهه(فإن اإلمام علي 
ليس ثابتا " ج البالغة"صحيح إن . كاخلاصة من رجال عصره و حميطه بكثري من احلكم البليغة

كله لعلي بن أيب طالب حيث ميكن أن يكون بعض من رواه و تناقله غري و بدل يف مجله        
و ميكن . )48(صل لكل أثر أديب تداولته األلسن قبل أن تدونه األقالمو خطبه و هو أمر حمتمل حي

أن يكون الشريف الرضي نفسه قد أمت بعض تراكيبه أو زاد يف بعض شروحه لتوسيع فكرة 
و يف سياق التشكيك يف صحة نسبة بعض ما ورد يف . غامضة أو شرح حكمة كثرية اإلجياز

  . عثرات النساخ، حيث قل كتاب أمن عثرامهذا الكتاب لإلمام علي، ال ينبغي إغفال 
و مهما يكن من أمر، يبق اإلمام علي بن أيب طالب قطبا هاما من أقطاب احلكمة يف 

و قد جاءت احلكمة عنده وافرة املعىن، مجيلة املبىن تنبض باحلياة على مر . عصر صدر اإلسالم
أهوائهم السيئة صور لنا هذا فإذا رأى مصائب البشر العديدة و نتائج . العصور و الدهور

: و إذا أراد تبيان حقيقة العاقل قال" أكثر مصارع العقول حتت بروق املطامع: "العراك، فقال
و إذا فكر يف أن احلق فوق القوة صورت ". لسان العاقل وراء قلبه، و قلب األمحق وراء لسانه"

كما  –ناس بالعفو على املذنبني و أوىل ال". من صارع احلق صرعه: "خميلته مظاهر البطش فقال

                                                        
 .و ما بعدها 72.ص. انظر املرجع نفسه )47(
 .1960. املكتبة األجنلو ساكسونية. القاهرة. 373.ص. 2ج. جتماعية يف ج البالغةاألغراض اال: ت، عبد احلسنانظر  )48(
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أوىل الناس بالعفو أقدرهم "هم أولئك الذين يتوافرون على قدرة العقاب حيث ذكر  –يقول 
  )49( ".على العقوبة

و أخذنا نبحث عن " ج البالغة"و إذا ما تركنا اإلمام علي و ما ورد عنه من حكم يف   
لت تتخلل قصائد الشعراء مع تفاوت يف شعر احلكمة يف صدر اإلسالم وجدنا هذه احلكم مازا

و لعل الشاعر الذي كان أميل إىل احلكمة بالنسبة إىل هذا العصر إمنا هو كعب بن . إيرادها
  . زهري بن أيب سلمى

الذي رأى النور يف غطفان قبيلة أمه كبشة قد نشأ يف بيت ) هـ 24(فكعب بن زهري   
مل يتصل الشعر يف ولد أحد من الفحول يف : "يكتنفه الشعر من كل جانب حىت ليقول ابن قتيبة

و إرسال كعب للحكم وارد يف شعره بدءا من الربدة اليت . )50("اجلاهلية ما اتصل يف ولد زهري
  :جاء فيها

  )51(إن األماينّ و األحالم تضليلُ    فال يغرنك ما منت و ما وعدت 
  :إىل قوله

  )52(الرمحن مفعولُفكل ما قدر     خلوا سبيلي ال أبا لكم : "فقالت
صادرة عن حقيقة " إن األماين و األحالم تضليل"فاحلكمة الواردة يف البيت األول   

أما . املعرفة باحلياة اجلادة اليت ال تستجيب لألماين املعسولة و ال ألحالم الكسالء النائمني
ثر بتعاليم القرآن فالشاعر فيها متأ" فكل ما قدر الرمحن مفعول"احلكمة الواردة يف البيت الثاين 

قال كذلك اهللا خيلق ما يشاء ": الكرمي إذ إن مضمون هذه احلكمة أقرب إىل قوله عز و جل
و معىن هذا أن تعاليم القرآن تركت بصماا على  )53("إذا قضى أمرا فإمنا يقول له كن فيكون

  .حكم الشعراء يف هذا العصر
  :و من حكمياته اليت وردت يف رائيته  

                                                        
 .ت.د. دار الفكر العريب. بريوت. 126.ص. اإلمام علي بن أيب طالب: عبد املنصور، عبد الفتاح )49(
 .1967. دار املعارف. القاهرة. 57.ص. الشعر و الشعراء: ابن قتيبة،ابو حممد عبد اهللا بن مسلم )50(
 .1974. دار املعارف. 86.ص. 6ط. العصر اإلسالمي: ضيف، شوقي )51(
 .86.ص. املرجع نفسه )52(
 .47سورة آل عمران اآلية  )53(
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  )54(سعي الفىت و هو خمبوء له القَدر    ب من شيء ألعجبين لو كنت أعج
  و النفس واحدة و اهلم منتشر    يسعى الفىت ألمور ليس يدركـها 
  ال تنتهي العني حىت ينتهي األثر    واملرء ما عاش مـمدود له أمـل 

    و مثل هذه احلكم يعرب ا الشاعر عن حقيقة النفس البشرية يف سعيها و مشاقها        
و هي على أية حال حكم مستوحاة من نظر ثاقب . و مواقف القدر و أحكامه من هذا السعي

  و تفحص للحياة
و عندما ننتقل إىل العصر األموي بتسليط الضوء على أدباء جنحوا إىل أدب احلكمة   

و هو ) هـ 145/هـ 106(بصورة بيانية واضحة، فال جند من ينافس عبد اهللا بن املقفع 
نشأ بالبصرة يف والء آل األهتم، و هم قوم معروفون بالفصاحة، و خالط . ألصلفارسي ا

و قد تقلب . األعراب و أخذ عنهم كما تلقى العلم و األدب على يد علماء البصرة و أدبائها
ابن املقفع الكتابة لعدد من الوالة، فكتب ليزيد بن عمر بن هبرية و كان يزيد واليا ملروان بن 

  )55(.ء بين أميةحممد آخر خلفا
األدب "يف ميدان احلكمة جند كتابيه " كليلة و دمنة"و باإلضافة إىل ترمجته لكتاب   

؛ و إن الذي يهمنا احلديث عنه يف هذين املؤلفني هو الباب الثاين من "الصغري و األدب الكبري
يف معاملة  حيث فيه أقوال احلكماء يف حسن العالقة بني الناس و التأدب" األدب الكبري"كتاب 

و ابن املقفع من األدباء الذين كانوا يرون بأن احلياة لإلنسان ال تستقيم و ال ينهض . األصدقاء
إن الصديق اجلدير ذا االسم عدة يف الشدة و قبس هداية يف حلكة األيام . ا أحد دون صديق

ألجل ذلك أثقل يف و معني على نوائب الدهر و هذا ما جعل عبد اهللا بن املقفع يهتم بالصديق 
و مما يوصي به العاقل جتنب اهلزل و االدعاء  . شروط الصديق و نصح بالدقة التامة يف اختياره

  )56(.و ضبط أهواء النفس و حب السخاء إىل غري ذلك من النصائح الرائعة
األثر الفارسي و اليوناين        " األدب الصغري و األدب الكبري"و إننا جند يف الكتابني   
األمر الذي جعل احلكم الواردة يف املؤلفني ذات قيمة فكرية و أخالقية من شأا . و اهلندي

                                                        
 .1973. املطبعة الكاثوليكية. بريوت. 131.ص. 6ط. كعب بن زهري: البستاين، فؤاد أفرام )54(
 .ت.د. دار الكتاب العريب. بريوت. 199.ص. 1ج. 10ط. ضحى اإلسالم: أمحد انظر  )55(
 .201. ص. املرجع نفسهانظر  )56(
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  )57(.ترشيد القارئ و تنوير عقله
و أما احلكم اليت كانت تتخلل القصائد الشعرية يف العصر األموي فلم تكن ختتلف         

  .عن تلك الواردة يف قصائد كعب بن زهري –عموما  –
  

  ):ھـ 334/ھـ132(مة في العصر العباسي األول شعر الحك) ج
علت "إن أهم ما مييز العصر العباسي يف اال الفكري هو النـزعة إىل التجديد حيث   

و قد كان هلذا املبدإ آثار حممودة على " أي ختري أحسن ما يف احلضارات" التخري"املناداة مبذهب 
اورة له من فارسية و رومية و يونانية و هنديةالعقل العريب، إذ تفتح على ثقافة احلضارات ا .

فحصل متازج بني الثقافة العربية و ثقافة هذه احلضارات األعجمية و قد انعكس هذا التمازج 
و كان أن امتاز األدباء يف هذا العصر . إجيابا على العقل العريب مما أدى إىل ازدهار احلياة األدبية

. الشعر و النثر و ذلك نتيجة لصلة األدباء باملنطق و الفلسفةباألصالة و اإلبداع و التجديد يف 
و ترتب عن هذه الصلة امتزاج العقل بالعاطفة يف كثري من اآلثار األدبية هلذا العصر سواء كان 

و هكذا تزايدت القصائد الشعرية اليت تزدحم فيها احلكم أو إثارة قضية . منها نثرا أو شعرا
.      ذا العصر أصبحوا خيضعون شعرهم للعقل أو الفلسفة أو املنطقفلسفية و كأن الشعراء يف ه

و يكفي أن نرجع إىل بعض قصائد بشار بن برد و أيب نواس و أيب العتاهية و أيب متام لنقف 
  )58(.على هذه الظاهرة اليت أصبحت تطبع الشعر العريب يف بداية هذا العصر العباسي

عن الصداقة و الصديق متأثرا على ما يبدو  –ال مث –فهاهو بشار بن برد و هو يتحدث   
الكالميني يف قوة الربهان و احلجة، "نراه يستلهم  –" األدب الكبري"مبا كتبه ابن املقفع يف كتابه 

  :فإذا هو يقول

  )59(صديقك مل تلق الذي ال تعاتبـه    إذا كنت يف كل األمـور معاتبـا 
  ذنب مـرة و مـجانبـهمقارف    فعش واحدا أو صل أخـاك فإنـه 

                                                        
 .203.املرجع نفسه صانظر  )57(
 .90 – 89.ص. العصر العباسي األول: انظر ضيف، شوقي )58(
 .ت.د. دار العلم للماليني. بريوت. 17.ص. بشار بن برد: فروخ، عمر )59(
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  ظمئت و أي الناس تصفو مشاربه    إذا أنت مل تشرب مرارا على القذى 
و النـزعة العقلية غري خافية يف معاين هذه األبيات، فكثرة العتاب تعدم الصديق 

و سامع هذا . بالضرورة؛ و اإلعراض عن شرب املاء على القذى يعدم االرتواء و يورث العطش
لقبول عيوب الصديق إن أراد أال يعيش واحدا؛ و الوحدانية مصدر  –منطقا  – الكالم ميتثل

  .املضار
يف نصحه إلبراهيم ابن عبد اهللا العلوي  –أيضا  –و هذا املنطق يف اخلطاب جنده 

  :الفاطمي
  )60(فإن اخلـوايف قـوة للقـوادم    و ال جتعل الشورى عليك غضاضة 
  ما خري سيف مل يؤيد بقائـم و    و ما خري كف أمسك الغلُّ أختها 

  شبا احلرب خري من قبول املظامل     و حارب إذا مل تعـط إال ظالمـة 
  و ال تبلغ العلياء بغري املكـارم    فإنك ال تستـطرد اهلـم باملـىن 

يف هذه األبيات فمشاورة القوي ملن هو  –هي األخرى  –فآثار التفكري املنطقي بارزة   
ست غضا من مكانته أو منـزلته و زيادة يف اإلقناع يأيت الشاعر دونه مكانة و منـزلة لي

بالربهان على صحة هذا االدعاء حيث إن اخلوايف و هي الريش الصغري يف جناح الطائر سند 
للقوادم يف الطريان، فاملشاورة انطالق و حترر و باملقابل فإن االستبداد بالرأي قيد و ضعف       

يل قائال بأن الكف املغلولة بأختها و السيف ارد من قائمه ال فائدة و يعود ثانية إلقامة الدل
فإعالن احلرب ليس إعالنا عبثا و إمنا . مث يدعو خماطبه إىل احلرب إن وقع مطية الظلم. منهما

و عزة املرء مفطورة على . يولد احلرب –منطقا  –الظلم  نحيث إ. هو نتيجة حتمية للظلم
  . من قبول الظلم و العدوان قرين الذل و اهلوانقبول احلرب بأهواهلا خري

و يف موضع آخر، يتعرض بشار بن برد إىل مسألة القضاء و القدر و ضرورة اإلميان   
  .ما منتهجا أسلوب املنطق

  )61(ال يستطيع دفاع مقدور أتـى    إن الطبيب بطبـه و دوائـه 

                                                        
 .209.ص. 2ج. احلديث األربعاء: حسني، طه )60(
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  ضى؟قد كان يربئ مثله فيما م    ما للطبيب ميوت بالداء الذي 
  من ال يرد و ال يجاوز ما قضى    إال ألن اخللق حيكـم فيهـم 

و أيب العتاهية يف أرجوزته  –خصوصا  –و إذ ما تفقدنا أشعار أيب نواس يف الزهد   
و ابن الرومي و غريهم من شعراء هذا العصر نتبني جبالء هذا التيار الثقايف، " ذات األمثال"

العاطفة و الذي أخذ يعم الفكر العريب و إذا بإرضاء العقل        القائم على املزج بني العقل و
  .و العاطفة معا يف ميدان األدب يصري تقليدا عند معظم الشعراء

و ال ميكن أن خنتم احلديث عن هذا التيار الثقايف اجلديد الذي جعل األدباء عامة           
دون أن نقف قليال على عتبة شعر أيب متام  )62("يطلبون اللذة العقلية يف الفن"و الشعراء خاصة 

؛ هذا الشاعر الذي يتقصى املعاين و يرتل إىل )هـ 231/هـ  188(حبيب بن أوس الطائي 
و أفاد منها ثقافة مل يكن لألدباء العرب عهد مبثلها "أعماقها، أقبل على دراسة العلوم الدخيلة 

ت املعاين اجلديدة و األدلة العقلية             فكثر. و قد ظهرت آثار تلك الثقافة يف شعره. من قبلُ
ذلك الشاعر املتأمل  –قبل كل شيء  –إن أبا متام هو . و ائتمام املنطق يف التفكري و التأليف

  )63(.املتبصر، الكثري االحتفال باملعاين إنه حبق الشاعر املتفلسف
مل تقول ما ال يفهم؟ ": و بالنظر إىل ما كان يطبع شعره من صعوبة و التواء فقد سئل  

كان يعتمد يف شعره على الفلسفة و التفكري "ذلك ألن الشاعر  )64("مل ال تفهم ما يقال؟"فقال 
  :و لنقرأ مطلع بائيته العصماء الذي جاء فيه. الفلسفي و الثقايف

  )65(يف حدة احلد بني اجلد و اللعب    السيف أصدق إنباًء من الكتـب 
  يف متون جالء الشك و الريب    حائف بيض الصفائح ال سود الص

و الدعوة إىل االعتماد عليه  –رمز القوة  –فالشاعر إمنا استهل قصيدته مشيدا بالسيف   
و هذا من الشاعر اجتاه جديد إذ خالف مألوف الشعراء من قبله . و التنديد بالتنجيم و املنجمني

                                                                                                                                                                        
 .62.ص. بشار بن برد: ، عمرفروخ )61(
 .1974. دار املعارف. القاهرة. 241.ص. 8ط. الفن و مذاهبه يف الشعر العريب: ضيف، شوقي  )62(
 .و ما بعدها 253.ص. املرجع نفسهانظر  )63(
 .256.ص. املرجع نفسه )64(
 .258.ص. املرجع نفسه )65(
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ة اإلسالمية اليت تلغي التنجيم       و هو متشبع بالثقاف. حني كانوا يفتتحون قصائدهم بالغزل
  .و تدعو إىل أن الغيب ال يعلمه إال اهللا

  
  و تتواىل احلكم تتخلل هذه القصيدة الطويلة  

  )66(تنال إال على جسر من التعب    بصرت بالراحة الكربى فلم ترها 
ن ال أن الرغائب ال تدرك إال بالسعي و اإلقدام، و إن اإلنسا –هنا  –و الشاعر يؤكد   

و لعل قوة الفكرة يف هذا البيت تتمثل يف . حيقق مناه إال باجلد و الكد استجابة لسنة احلياة
.        كون حتقيق املبتغى مقرون بالتعب املضين الذي يصل حجمه إىل حجم جسر مثقل باملتاعب

 سبيل و هنا يدرك القارئ عن طريق العقل قبل الشعور مدى قوة التعب الذي يكابده املرء يف
  .حتقيق مراده

إا حلكم ختللت قصائد أيب متام العصماء فزادت املعاين قوة و التعبري مجاال و الفكر   
  .خصوبة و العقل رضى

و قد حيدث أليب متام أن ينظم قصيدة كاملة كلها حكم و من هذا النوع من القصائد   
  :اقتطفنا البيت اآليت

  )67(اريه سواُءفأنت و من جت    إذا جاريت يف خلق دنيا 
فالشاعر هنا ذو نفس أبية، مترفعة عن الصغائر، حيث يدعو إىل ضرورة الترفع عن   

  .الوضيع الدين و عدم جماراته يف سلوكه ألن جماراته يف سلوكه يدل على الرتول إىل وضعه
هذا اجليل من الشعراء الذين اغترفوا من الثقافات  عنو على وجه اإلمجال، نقول   

الدخيلة و استوعبوها قد كان هلم فضل ال ينكر يف إضفاء طابع جديد على الشعر األجنبية 
و قد كانت عنايتهم باملضمون أقهر و أظهر؛ ملا اتصفوا به . سواء من حيث الشكل أو املضمون

من رقي الفكر و مسو العقل و قد جتسد هذا السمو يف العقل بصورة خاصة يف احلكم الواردة 
  .لشعرية أو مستقلةيف ثنايا قصائدهم ا

                                                        
 .258.ص. املرجع نفسه )66(
 .1976. دار املعارف. القاهرة. حتقيق حممد عبده عزام. 306.ص. الديوان: الطائيأبو متام، جبيب بن أوس  )67(



  

 32

و ذا األسلوب يف قرض الشعر فقد مهدوا السبيل إلثراء الشعر و إغنائه و تنوير فكر   
و قد يكون أبو الطيب املتنيب من . الشعراء الذين جاؤوا بعدهم على دروب جديدة يف النظم

ذي ال سبيل فمن الثابت ال. هؤالء الشعراء الذين اطلعوا على هذا املنتوج الشعري و تأثروا به
إىل رده أن أبا الطيب تفحص شعر الطائيني و يف مقدمتهم أبو متام الذي كان حمط إعجابه 

و يضيف معترفا مبرتلة أيب  )68("أنا و أبو متام حكيمان، أما الشاعر فالبحتري: "حيث قال فيه
عر      أو جيوز لألديب أن ال يعرف شعر أيب متام و هو أستاذ كل من قال الش: متام الشعرية

  )69("بعده
  
  

  
  
  

 

                                                        
. دار املعارف. حتقيق مصطفى السقا، حممد شتا، عبده زيادة عبده. القاهرة. 143.ص. 3ط. املنيب عن حيثية املتنيب: البديعي، يوسف )68(

1994. 
 .249.ص. 1.ج.املصدر نفسه )69(



  

  
  
  
  

مظاھر الحیاة السیاسیة و االجتماعیة، الفكریة و األدبیة في ) 1
  .عصر المتنبي

 .مظاھر الحیاة السیاسیة ) أ

 .مظاھر الحیاة االجتماعیة ) ب

  .الحیاة الفكریة و األدبیة    ) ج

  

  ).مولده، نسبھ، نشأتھ و ثقافتھ(حیاة المتنبي  )2
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 عصر في األدبیة و الفكریة االجتماعیة، و السیاسیة الحیاة مظاھر - 1
    .المتنبي

  :مظاھر الحیاة السیاسیة) أ
عايش املتنيب القرن الرابع اهلجري منذ بدايته حىت ختطى نصفه األول بقليل، فكان له أن   

شهد تعاقب األحداث و تقلب السياسة و نشأة الدويالت نتيجة الضعف و التقهقر الذي 
  .أصاب الدولة العباسية

عف قد بدأت تنخر جسم دولة اخلالفة منذ بداية القرن الثالث و الواقع أن عوامل الض  
على إدخال العنصر التركي ) هـ 227 – 217(اهلجري و بالتحديد عندما أقدم املعتصم باهللا 

ليضرب به العنصر الفارسي و العريب، و بذلك أشعل فتيل التنافس بني هذه العناصر الثالثة،      
ى املوقف و استوىل اجلند األتراك مبا عرفوا من جفاء و غلظة و أخريا سيطر العنصر التركي عل

على زمام األمور يف الدولة، و سيطروا على اخللفاء، و أخذوا يتدخلون يف التعيني للمناصب 
العليا يف الدولة، و من بينها الوزراء و الكتاب، و قد وصل م األمر يف بداية القرن الرابع 

، األمر الذي )مثل ما حصل للمقتدر و املستكفي(اخللفاء و قتلهم اهلجري إىل التدخل يف تعيني 
أدى إىل إضعاف السلطة املركزية يف بغداد؛ فسقطت سطوة العباسيني و حتركت الفنت 

فكان هلذه الواليات أن استقلت يف شكل . )1(الداخلية، فأخذت الواليات البعيدة باالستقالل
مية موزعة بني اإلخشيديني و احلمدانيني            إمارات أو دويالت فأصبحت البالد اإلسال

و البويهيني، و مل تعد اخلالفة يف بغداد إال امسية شكلية حتكم يف ظل الذعر و اخلوف و القلق        
و مل يعد للخليفة شيء من هيبة احلكم و السلطان، بقدر ما أصبح ينشغل بلذائذ احلياة         

  )2(.و العكوف عليها
الد من داخلها مضطربة متحرية، ليس فيها أمن املقام و راحة البال لكثرة معاناا و الب  

من اخلصومة والتنازع، و كل صاحب إمارة قلق على مصريه خيشى حاشيته و ال يعلم وجه 
                                                        

 .1980. طبعة ألف باء. دمشق. 167.ص. الدولة احلمدانية يف حلب: أمحد صاحلفاعور، انظر  )1(
 .1975. دار املعارف. القاهرة. و ما بعدها 9.ص. 2ط. العصر العباسي الثاين: انظر ضيف، شوقي )2(
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التصرف يف إمارته و ملكه؛ و عدو املسلمني متربص م يف بيزنطة على احلدود الشمالية، يف 
و مل تكن البالد العربية و اإلسالمية يف هذا العصر غافلة عن . مدانينيصراع متواصل مع احل

رداءة وضعها السياسي، حيث إن الوعي السياسي قد اتسع و عم، فعرف الناس ما حييط م 
من خطر و ما يتربص م من خطب و قد أدركوا أن االنقسام و اخلالف مآله الضياع، و لكن 

مي االعوجاج يف وسط الضعف السياسي و االحنالل اخللقي مل يكن يف وسعهم اإلصالح و تقو
مهوا ببسط  -أيام كافور –فاإلخشيديون . و سيطرة حب التملك عند احلكام و األمراء

و قد وجدوا سيف الدولة داهية يف السياسة، متمرسا باحلكم     –نفوذهم على الشام غري أم 
يف وجه الروم، يبوا جانبه فلم يتجرأوا على و التدبري  و هو يتوافر على جيش جرار وقف به 

معاداته؛ و السيما أن اخلليفة يف بغداد الذي رأى يف سيف الدولة درعا له مل حياسبه يف إمارته 
  )3(.اليت أقامها حبلب، كما ترك أخاه نصر الدولة يقيم إمارة بأعايل العراق

وبة و آماهلا حينما دب و كانت بالد فارس متربصة بالعرب ما لبثت أن أطاحت بالعر
الضعف يف هذه األخرية و بعد أن متلكت زمام اجليش و استوىل منها رؤساء على املصاحل يف 

  . اإلدارة و القضاء
و كان احلمدانيون أنفسهم منقسمني بني عمومة و حتاسد، فأبو العشائر غري قانع 

الدولة عداوة، إذ رأى  بإقطاع أنطاكية، و أبو فراس مبنبج، و قد أخذ يضمر البن عمه سيف
  .املتنيب قريبا و وجد نفسه بعيدا

و من األدلة الواضحة على اضطراب السياسة يف هذا العصر ما كانت عليه اخلالفة   
ببغداد، حيث إن أبا حامد االسفرائيين قاضيها الذي عاش حىت أواخر القرن الرابع و عاصر 

أنا أقدر أن أكتب إىل ."يوما فكتب إليه متوعدااملتنيب كان يتهيبه اخلليفة و حيذره و قد جتاسر 
من خالل هذا املوقف يتضح مقدار ما  )4(" خراسان بكلمتني أو ثالث أعزلك عن خالفتك

  .كان عليه خلفاء بغداد من ضعف السلطان يف هذا العصر و ما بعده
و يكفي أن و إذن فقد عاش املتنيب يف حقبة زمانية سيئة هان فيها أمر اخلليفة و اخلالفة،   

                                                        
. مطبعة األجنلو ساكسونية. اهرةالق. و ما بعدها 10.ص. تاريخ األدب العريب يف العصر العباسي الثاين: أبو اخلشب، إبراهيم علي انظر )3(
 .ت.د
 . 17.ص. دراسة فنية. شعر املتنيب: ابو العال، مصطفى )4(
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نذكر أن منصب اخلليفة نزل إىل الصبية حيث توىل املقتدر اخلالفة و عمره ال يتجاوز الثالثة 
  و من مظاهر التدهور . عشرة فكان له أن خضع لسلطان أمه اليت قبضت على زمام األمور

  
 السياسي يف هذا العصر مشاركة النسوة بدسائسهن يف تنصيب اخللفاء و يف الوساطة عندهم، 

الشريازية يف ذلك         " حسن"و هذا ما حدث عند تولية اخلليفة املستكفي حيث اشتركت 
و عبث اجلند باخللفاء، فتعددت الثورات عليهم مثل تلك الثورة اليت قامت اليت على اخلليفة 

 املقتدر، و كان نتيجتها أن قتل و جيء بأخيه القاهر و الذي مسلت عيناه يف اية خالفته،     
، و قبض عليه و خلعه     )توزون(و حدث مثل هذا مع اخلليفة املتقي فغدر به القائد التركي 

و أشرف على مسله، كما اعتلى كرسي اخلالفة الفاسد و سفاك الدماء الذي ال يكاد يصحو 
من السكر كاخلليفة القاهر، و املتالف و املبذر كالراضي حىت انتهى األمر باخللفاء إىل أن شلت 

كتهم متاما عن إدارة البالد، و سيطر األتراك يف هذا العصر على مقاليد احلكم خاصة بعد حر
والية املقتدر فاشتركوا يف خلع اخللفاء و أفسدوا يف البالد، و هذه بالطبع نتيجة طبيعية ملا كان 

عشر و من مظاهر هذا الفساد أنه يف عصر اخلليفة املقتدر كان أحد . )5(عليه اخللفاء من فساد
و قد أتلف هذا اخلليفة من املال يف أيام . ألف غالم خصي من الروم و الصقالبة و السودان

ففي داره أحد عشر ألف غالم خصي غري الصقالبة      . فكان مبذرا... خالفته مثانني ألف دينار
   )6(.و الروم، و أخرج مجيع جواهر اخلالفة و نفائسها على النساء

اد احلكام، حىت أن أبا جعفر بن شريزاد حاكم بغداد كان يتستر و تبع فساد اخلالفة فس
  )7(.املعروف آنئد بأمحد الدنف و قاسم معه املسروقات" محدى"على اللصوص كتأمينه للص 

و على العموم، فقد متيز هذا العصر باستقالل الوالة و األمراء بواليتهم حيث صارت    
و كان أشهر أمرائهم سيف . ر يف يد احلمدانينياملوصل و ديار ربيعة و بكر و مض –مثال  –

و من أبرز أمرائهم . الدولة ممدوح املتنيب، و استقل البويهيون بفارس و الري و أصبهان و اجلبل
                                                        

 )5( Voir Gardet. Louis : La cité musulmane, vie sociale et politique. P.126. Ed Vrin. Paris. 

1954. 
 .و ما بعدها 143.ص. انظر طلس، حممد أسعد )6(
مطبعة مصطفى . حتقيق مصطفى السقا. القاهرة. 281.ص. 3ج. النجوم الزاهرة: مجال الدين أبو احملاسن يوسفابن تغرى بردى، انظر  )7(

 .1956. البايب
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عضد الدولة بن بويه و كان معاصرا للشاعر املتنيب الذي رحل إليه يف آخر أيامه حيث مدحه  
أمحد الساماين خبراسان، و استقل اإلخشيد مبصر  و مدح وزيره ابن العميد، كما انفرد نصر بن

و الشام، و من أمرائهم املعاصرين للمتنيب كافور و الذي رحل إليه املتنيب بعد غضب سيف 
و انفرد عبد الرمحن الناصر . و أصبحت األهواز و واسط و البصرة يف يد الربيدى. الدولة عليه

و مل تبق . القرمطي على اليمامة و البحريناألموي باألندلس، كما سيطر أبو طاهر اجلنايب 
و منذ استيالء البويهيني عليها كانت هلم الكلمة العليا، و أمهل اخلليفة . للخليفة سوى بغداد

  )8(.فلم يكن له سوى ذكر امسه و الدعاء له باملساجد. إمهاال تاما
ب اليت و هكذا أصبحت معظم الدويالت اإلسالمية يف يد األعاجم ماعدا إمارة حل  

ظلت يف يد حاكم عريب هو سيف الدولة احلمداين، الذي كان حصنا منيعا يف وجه هجمات 
و كانت احلروب قائمة على أشدها بني هذا القائد العريب و الروم البيزنطيني . األعداء من الروم

و قد سجل املتنيب يف شعره ما فيها من انتصارات و هزائم، فكان شعره هذا املتصل بوصف 
و قد أسهم هذا الشعر أيضا يف . احلروب خري مرجع للمؤرخني و الدارسني هلذه احلقبة هذه

فتضمن شعره هذا؛ املعارك مبواقعها و مدا، و ما يدور . التعريف بسر هذه احلروب و أسباا
فيها من كر و فر بني اجليوش املتحاربة، و كذا تصويره لألعداء يف فرارهم و جبنهم، و ما مت 

  )9(.الروم و بني سيف الدولة من عقود هدنة و غري ذلكبني 
و ما جيوز ذكره يف سياق احلديث عن االضرابات السياسية يف هذه الفترة تلك  

و قد انضم كثري . الثورات اليت قام ا القرامطة و الزنج و غريهم من أصحاب الفرق و املذاهب
عاة القرامطة، هروبا من نري اإلقطاع إىل د –مسقط رأس الشاعر  –من أهل البصرة و الكوفة 

  )10(.حياة أفضل يف ظل دعوة محدان قرمط ىلو تطلعا إ
و استمرت ثورات القرامطة و اضطرابام منذ بداية دعوم باليمن و حىت ما بعد مولد   

املتنيب بكثري، حيث عظم أمر أيب سعيد احلسن بن رام اجلنايب و هو من كبار دعاة محدان 
ذي جنحت على يديه حركة القرامطة يف منطقة اإلحساء و البحرين و حيث أسس قرمط و ال

                                                        
 .1975. دار العلم للماليني. بريوت. 34.ص. 2ج. تاريخ األدب العريب: انظر فروخ، عمر )8(
 .1971. الدار املصرية للطباعة و النشر .القاهرة. 23.ص. 2ط. سيف الدولة احلمداين: انظر الشكعة، مصطفى )9(
 .ت.د. بريوت. 121.ص. اإلمساعليون يف املرحلة القرمطية: العياش، سامي انظر )10(
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هـ، فتعددت املعارك بني القرامطة و جيوش اخلالفة         358دولته اليت استمرت حىت سنة 
و خاصة يف عهد اخلليفة املكتفي مث كان من مهامجتهم للبصرة بقيادة أيب طاهر سعيد بن احلسن 

هـ، أن قتلوا أمريها سبك املفلحي، و أحرقوا املربد       311للبصرة سنة اجلنايب، و دخوهلم 
و بعض اجلامع و مسجد قرب طلحة رضي اهللا عنه، مث سلبوا أمواهلا و أوقعوا و قتلوا حجاج 
بيت اهللا احلرام عند اهلبري مث سار اجلنايب م بعد ذلك إىل هجر و بغداد ليفسد فيها أيضا كما 

متوعدا " هجر"بغداد نفسها مث عاد إىل بلدة  ىلو انتقل الرعب إ. هـ 319دخل الكوفة سنة 
  )11(.أهل العراق بالرجوع

يضاف إىل هذا كله، ما كان للروم من غزوات و حروب و هجمات متوالية، فدخلت 
مث كان استيالء أيب احلسن  )12(هـ فخربوها و أقاموا فيها أياما 314جيوشهم ملطية سنة 

داد و اشترك معه الترك و الديلم و القرامطة، فأكثروا فيها النهب و استفحل الربيدي على بغ
  )13(.شرهم، فهرب اخلليفة املتقي و ابنه إىل املوصل

هـ          329اجتمعت العامة يف شوال سنة "و ازداد الفساد و السلب و النهب حىت   
هـ على  331لروم سنة ، مث ما كان من زحف ا)14("و تظلموا من الديلم و لكن دون جدوى

، و ازدادت أحوال البالد )15(مدن أرزن بأرمينية و ميافارقني و نصيبني فقتلوا و سلبوا كثريا
على خلعه مث مسل عينيه مث بايع عبد اهللا ابن ) توزون(سوءا يف عهد املتقي مما شجع قائده 

هـ بأحسن حاال من  333، و مل تكن خالفة املستكفي سنة )16(املكتفي و لقبه باملستكفي باهللا
سابقتها حيث كان لعبة يف يد الترك و مل يطل به املقام يف اخلالفة، فدخل بنو بويه بغداد       

و أصبحوا هم احلكام و القواد بعد أن خلعوه و جعلوا املطيع خلفا له، و مل يكن هلذا األخري 
ه خيتلف كثريا عن عصره إال امسها، كما مل يكن عصر اخللفاء من بعد –أيضا  –من اخلالفة 

  .كالطائع و من جاء بعده

                                                        
 .140.ص. املرجع نفسهانظر  )11(
 .3/215النجوم الزاهرة : ابن تغري برديانظر  )12(
 .و ما بعدها 3/274نفسه انظر الصدر  )13(
 .3/272نفسه انظر الصدر  )14(
 .3/278نفسه انظر الصدر  )15(
 3/282نفسه انظر الصدر   )16(
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و قد تقلد الوزارة يف أوائل القرن الرابع وزراء ثالثة خيتلف أحدهم عن صاحبه كل    
و من  )17(االختالف و ال جيمع بينهم إال خصلة واحدة هي اخليانة اليت ا بوا خزانة الدولة

اين، و قد فسدت األمور بواليته فكان سريع أبو علي حممد بن عبد اهللا اخلاق: هؤالء الوزراء
التولية و العزل بقصد االستفادة من الذين يوليهم فكان أوالده  و عماله يأخذون الرشا من 

هـ حامد بن العباس، و مل يتورع هذا الوزير من  306مث توىل الوزارة بعده سنة  )18(هؤالء
اضطرابات العامة و ثورم عليه حىت  ىلإاحتكار احلبوب، األمر الذي أدى إىل رفع األسعار، و 

أمر املقتدر بفسخ الضمان و كلف علي بن عيسى بأن يدير هو األعمال بالسواد و األهواز      
كما تأمر الوزير ابن مقلة مستعينا باجلند الساجية على قتل القاهر، و قد عرف هذا . نو أصبها

عد ذلك إىل قطع يده اليمىن مث لسانه ليأمن الوزير باخلبث و الغدر مما دعا اخلليفة الراضي ب
عن الوزير أيب عباس اخلصيـيب أنه سكري مبذر يقضي معظم ليله يف  –أيضا  –شره، و عرف 

هـ توىل  339الشرب و اشتهر بكثرة املصادرات و ماله من ضياع و دور و خدم و يف سنة 
ة عارفا بغوامض األمور و أسرار الوزارة أبو حممد احلسن املهليب، و كان جامعا ألدوات الرئاس

و على الرغم من حسن . اململكة، كما كان فصيحا مهيبا مهتما باألدب و العلوم و ينظم الشعر
سريته يف الوزارة و رضا األمري معز الدولة عنه إال أنه مل يسلم من األذى  حيث كان معز 

فتراء عليهم و منهم الدولة بذيء اللسان، سريع الغضب يكثر سب وزرائه و ضرم و اال
درجة الضرب باملقارع كما أن املهليب  ىلاملهليب  و بلغت قسوة األمري معز الدولة على املهليب إ

مل يكن على وفاق مع سبكتكني القائد التركي و من املعروف عن املهليب أيضا أنه كان منادما 
  )19(.العلماء  و األدباء

 )20(ترفعا عن ذلك حيث كان ال ميدح إال امللوكو مع هذا، فقد امتنع املتنيب عن مدحيه   
الكيد له، فكلف احلامتي الكاتب بتتبع عوراته يف شعره حماوال بذلك  ىلمما دفع املهليب إ

إفضاحه، و الغض من شأنه، و اضطراره ملغادرة البالد، يقول احلامتي يف مقدمة رسالته اليت 
بن حممد املهليب، رمحه اهللا عني من عيونه وكانت للوزير أيب حممد احلسن : "رمسها باملوضحة

                                                        
. ترمجة عبد اهلادي أبو ريدة. 189، 1/188.احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري أو عصر النهضة يف اإلسالم: متز، آدمانظر  )17(

 .1967. دار الكتاب العريب. القاهرة
 .191.املرجع نفسه صانظر  )18(
 .206.ص. املرجع نفسهانظر  )19(
 .143.ص. الصبح املنيب: البديعي انظر )20(
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مذكاة ملا تثاقل أبو الطيب عن خدمته، و أساء التوصل إىل استنـزاله عن عرفه، فوكلين بتتبع 
 –و اضطراره كراهية ملقامه بعد تناهيه . عواره، و تصفح أشعاره، و إحواجه إىل مفارقة العراق

تشبيها باملوضحة من الشجاج " رسالة باملوضحةو أنا أمسي هذه ال. يف إدنائه و إكرامه –كان 
  .)21("و هي اليت تبني عن وضح العظم

الصاحب بن عباد، وزير بين بويه  –أيضا  –و من الوزراء املشهورين يف عصر الشاعر   
بالري، و كان حمترما مبجال من فخر الدولة و عرف عنه أنه من املعنيني بأهل األدب و العلم  

من الشعراء و األدباء املشهورين آنئذ، كالشريف املوسوي نصر و أيب  و كانت له مكاتبات
إال أنه أغضب أبا حيان التوحيدي   )22(إسحاق الصايب و ابن حجاج و ابن سكرة و ابن نباتة
و هي من أحسن ما كتب يف تصوير "و انتهت عالقتهما بأن كتب أبو حيان رسالة يف ذمه 

و مما عرف عن هذا الوزير أيضا احلسد و احلقد خاصة  )23("شخصيات الناس يف القرن الرابع
الكشف عن مساوئ (على أهل الفضل و الكفاءة و يبدو ذلك جبالء، يف رسالته اليت مساها 

  .مبا فيها من حتامل و تعصب) املتنيب
أما ابن العميد فهو من أعظم الوزراء الذين عاصرهم املتنيب، قال يف الشعر جده و هزله   

ملا بالفلسفة و اإلهليات بصفة خاصة، و كذا املنطق، و مع هذا كان مضطلعا بأمور كما كان عا
يقود اجليوش، و حيضر املعارك، حسن اخللق، قوي الشخصية، استطاع . امللك و صناعة الوزارة

كبح مجاح جند الديلم، و هذا كله قد يفسر سر مدح املتنيب له بعد قدومه عليه بفارس بأربع 
  )24(.ه، و هو آخر الوزراء الذين عاصرهم املتنيب قبيل مقتلهقصائد من ديوان

  
  
  

                                                        
حتقيق . بريوت. 4، 3، 2. ص. الرسالة املوضحة يف ذكر سرقات أيب الطيب املتنيب و ساقط شعره: احلامتي، ابو علي حممد بن احلسني )21(

 .1965. مطبعة دار صادر. يوسف جنم
 .3/188يتيمة الدهر : الثعاليبانظر  )22(
 .1/199احلضارة اإلسالمية : متز، آدم )23(
 .194.املرجع نفسه صانظر  )24(
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  :مظاھر الحیاة االجتماعیة) ب
أن مثة عالقة جدلية بني احلياة السياسية و الظروف االجتماعية  –تارخيا  –من الثابت   

با        فاحلياة السياسية بأحداثها تؤثر يف احلياة االجتماعية سل. حيث إن كليهما يؤثر يف اآلخر
  .أو إجيابا كما أن األوضاع االجتماعية تؤثر يف احلياة السياسية

و ملا كان املتنيب من حيث هو إنسان و شاعر إفرازا للعصر الذي عاش فيه ببعده   
السياسي و االجتماعي، فإن الدراسة العلمية األمينة تستوجب منا التطرق إىل مظاهر احلياة 

  .تعميق فهمنا ملنتوج حكمه املتصلة باجلانب االجتماعياالجتماعية و ذلك لنتمكن من 
و يف سياق احلديث عن الوضع االجتماعي الذي ساد اتمع العباسي بصورة خاصة يف   

ثالث طبقات "القرن الرابع اهلجري؛ جدير بالذكر القول بأن هذا اتمع كان موزعا على 
القواد و الوالة و من يلحق م من األمراء طبقة عليا تشتمل على اخللفاء و الوزراء و : أساسية

و كبار رجال الدولة و رؤوس التجار و أصحاب اإلقطاع من األعيان و ذوي اليسار، و طبقة 
وسطى تشتمل على رجال اجليش و موظفي الدواوين و التجار و الصناع املمتازين، مث طبقة 

و اخلدم و الرقيق، و يأيت يف إثر دنيا تشتمل على العامة من الزراع و أصحاب احلرف الصغرية 
  .)25( "تلك الطبقات أهل الذمة

و قد ساد الطبقة األوىل ضرب من البذخ و الترف حيث كانت تعيش يف قصور فاخرة   
حموطة ببساتني غناء و غنية، حيرسها حراس أقوياء، أشداء و خيدمها الرقيق و اجلواري             

ا كان يسود هذه الفترة من مبالغة يف إتالف األموال         و للتعرف على مقدار م. و اخلصيان
" الوزراء و رسوم دار اخلالفة: "يف كتابيه" الصايب"و نفقتها بإسراف و تبذير نورد ما ذكره 

و املقتدر، ) هـ 320 – 295(إثباتا مبا كان ينفق على حواشي اخلليفة و داره يف عصر املعتضد 
                                                        

 .53.ص. العصر العباسي الثاين :ضيف، شوقي )25(
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حلرم و اخلدم أكثر من ستني ألف دينار شهريا و كان ينفق على كان ينفق على القصر و ا"فقد 
املطابخ اخلاصة و العامة أكثر من عشرة آالف دينار شهريا، بل قد يبلغ ذلك أكثر من ثالثني 

  .)26("ألفا
و إن سنة احلياة تقتضي أنه حيثما تنتشر حياة اإلسراف و التبذير طلبا إلشباع الرغبات   

احلياة بانتشار املظامل و الشكاوى و تبعا لذلك فقد كثرت املظامل أثناء و الشهوات، تقابل هذه 
هذه الفترة نتيجة للفساد الذي طغى على احلياة خاصة فساد الوزراء و القادة، فكان منهم 
اخلائن الذي ينهب خزانة الدولة واملرتشي الذي يستغل نفوذه يف احلصول على املال بغري حق، 

لرعية مما جعل الناس يضجون بالشكوى و يتكبدون الظلم و آالمه كما و منهم احملتكر لقوت ا
هـ،  330كما سلف الذكر ، و كما حدث أيضا يف سنة . حدث يف وزارة حامد بن عباس

حيث بدأ عهد مظلم ببغداد و هي سنة دخول أيب احلسني الربيدي هلا فكثر السلب و النهب، 
ارتفعت األسعار، و ظلم الربيدي الناس فرفع األسعار       وفر اخلليفة املتقي و ابنه إىل املوصل و 

  .و صادر بعض أموال التجار
.         و أحست الطبقة الدنيا من األهلني ذا الظلم، فضال عن نظر اتمع إليهم باحتقار  

و كانوا يعيشون عيشة بائسة، فهم الطبقة اليت تعمل و ال تتقاضى حق عملها لقاء اجلهد 
و ليس هلا إال العناء و اآلالم اليت تالقيها يف خدمة طبقة اإلقطاعيني املنغمسني يف  .املبذول

مما دفع هؤالء . رفاهية العيش دون كثري عناية بالعمل شأم شأن الطبقتني العليا و الوسطى
 –و أيضا  –املقهورين إىل الثورة على هذا الظلم الواقع عليهم، كما فعل الزنوج، و القرامطة 

البصرة يف عهد اخلليفة املعتضد حيث أرسلوا وفدا إىل اخلليفة املعتضد يشكون إليه ما نزل  أهل
 ).)27م من حمن الزمان و من جور و ظلم و يطلبون منه العون و الغوث

و إذا ما عرجنا باحلديث على قطاع حيوي كثريا ما يشكل قوة أو ضعف األمم عرب  
  .ء لنتفقد وضعه يف هذا العصرالتاريخ فإننا نقف على قطاع القضا

بادئ ذي بدء إن ما جيب اإلقرار به هو أن قدر القاضي قد عظُم منذ العصر العباسي   

                                                        
 .54.ص. العصر العباسي الثاين: ضيف، شوقي )26(
)27( Voir Miquel, André. L’Islam et sa civilisation. P.127-140. Ed Armand Colin. Paris. 

1968. 
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األول حىت أن الوايل هو الذي كان حيضر جملس القاضي، فكان للقضاء مكانته يف هذا العهد، 
أسرة أيب بردة  و كثريا ما توارث هذا املنصب يف أسرة واحدة كأسرة أيب الشوارب ببغداد و

بفارس مما زاد من شوكة هذه األسر و كان من عيوب هذا النظام أن اعتلى هذا املكان من ال 
  .يستحقه كأيب العباس بن أيب الشوارب الذي ام بالغلمان و الشهوات و اخلمور

و منهم من استبد و ظلم مستغال منصبه كالقاضي عبد احلاكم بن سعيد الفارقي مما دعا   
آنئذ إىل إقصائه عن منصبه و تولية ابنه خلفا له، كما بسط بعض الوزراء أيديهم على  الوزير

  .القضاة و الشهود
و كان جبانب القضاء نظام النظر يف املظامل، و هو حكم يعجز عنه القاضي فينظر فيه   

من هو أقوى منه يدا و كان كافور اإلخشيدي ممن جيلسون يف املظامل مما كان يشل من حركة 
القاضي، و كان من الطبيعي أن ينتشر الفساد و االحنراف واملظامل يف جمتمع تضيع فيه هيبة 

  )28(.القضاء و يهون فيه شأن القاضي
و باعتبار أن املرأة تؤدي دورا هاما يف احلياة االجتماعية فمن باب اإلنصاف التطرق إىل   

  . وضعها يف هذا العصر
اتمع العباسي يف القرن الرابع هجري،            إن استرقاق اجلواري ظاهرة ظلت تسود

و لكن اجلديد يف وضع هؤالء اجلواري و السراري أن أصبحن منافسات للنساء احلرائر األمر 
و قد ال نبالغ إذا قلنا بأن الرق . الذي تسبب أحيانا يف إحداث نكبات مشلت اخللفاء و األمراء

يت جعلت اتمع العباسي يصاب مبحن أخالقية           و التسري كان سببا من أهم األسباب ال
و بكسر لسلم القيم إذ ارتقى بعض العبيد يف هذا العصر إىل مزامحة السادة يف القيادة واحلكم، 

  )29(.و كان منهم القائد و األمري مثل ما هو معروف عن كافور و غريه
  
  
  

                                                        
 .و ما بعدها 23.ص. شعر املتنيب: نظر أبو العال، مصطفىا  )28(
 .و ما بعدها 53.ص. العصر العباسي الثاين: ضيف، شوقيانظر  )29(
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  :الحیاة الفكریة و األدبیة) ج
ياة الفكرية يف القرن الرابع اهلجري هي تلك احلركة العلمية النشطة اليت إن ما مييز احل  

سادت هذا العصر وقت نشأة الشاعر أيب الطيب املتنيب، و إننا نعرض هلذه احلركة العلمية مما 
  .كان له عظيم األثر يف تكوين عقله و تشكيل شاعريته و إثراء فنه

األديب متتد جذورها إىل بداية اخلالفة و هذه احلركة العلمية مبجاليها الفكري و   
. العباسية، حيث أسهم اخللفاء األوائل بنصيب كبري يف بعث احلياة الفكرية و األدبية و تنشيطها

فكان هلم أن شجعوا حركة البحث العلمي بوسائل عديدة، فعمل أبو جعفر املنصور و غريه ممن 
إلغريق  و الرومان والفرس و اهلنود والسريان جاؤوا بعده على نقل الذخائر العلمية اليت تركها ا

و األقباط و غريهم إىل اللغة العربية؛ حىت إذا ما جاء عصر الرشيد، نشطت من جديد حركة 
حىت إذا كان عهد . الترمجة و النقل، فترمجت كتب اليونان و أعيد ما ترجم أيام املنصور

حلكمة يف بغداد، و قد شجع اخلليفة املأمون جند مجهرة من املترمجني قد تقاطرت على دار ا
العامل هذه احلركة العلمية القوية فكان حيوط العلماء بعطفه و رعايته إذ فتح هلم خزائن املال، 

و كذلك مت نقل هذا . يغدق عليهم منها استحثاثا منه هلم على نقل هذا التراث إىل اللغة العربية
خالق و السياسة و الفلك و الرياضيات      التراث الضخم يف الطب و الفلسفة و املنطق و األ

  )30(.و التشريح و النبات و احليوان و غريها من العلوم اليت مل يكن للعرب ا عهد
و ما وصلنا إىل القرن الرابع اهلجري حىت برز مترمجون مهرة من بينهم  أبو بشر مىت           

هـ و الذي ترجم  320لراضي سنة ابن يونس، وكانت له مدرسة يف بغداد يف عهد اخلليفة ا
كثريا من كتب أرسطو و كتب شراحه، و من تالمذته الفارايب، الذي كتب يف املنطق            

                                                        
 .115.ص. العصر العباسي الثاين: انظر ضيف، شوقي )30(
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  )31(.و األخالق و نقل كتاب النواميس ألفالطون
 نتيجة هذه احلركة  –وجدير بالذكر اإلشارة إىل ظهور بعض املؤسسات العلمية   
دروس يف املساجد و اجلوامع و يشارك األمراء و كبار رجال حيث أخذت تلقي ال –العلمية 

  .الدولة يف إقامة خزائن الكتب اليت يفد إليها الراغبون يف التحصيل و املعرفة
و قد كان هلذه احلركة العلمية نزعتها الفلسفية واملنطقية يف الفكر العريب يف عصر   
عرب عن طريق السريانية، فعن طريق و من املرجح أن هذه الفلسفة انتقلت إىل ال. املتنيب

  .الترمجات السريانية أو العربية استقرت دراسة كتب بقراط و جالينوس و منطق أرسطو
و مل يكن نقل هذه الفلسفات و املؤلفات يف عصر هارون الرشيد أو املأمون فحسب   

الثاين من  بل استمرت حركة الترمجة اليت محل لواءها حنني بن إسحاق دون انقطاع إىل النصف
  )32(.القرن الرابع اهلجري

و قد ذكر القفطي العديد من املصنفات اليونانية يف الفلسفة و املنطق واحلكمة املنقولة   
إىل العربية عن طريق مباشر أو عن طريق السريانية مشريا إىل النقلة و املترمجني و الشراح هلذه 

  )33(.اآلثار
املتكلمني بصفة خاصة، مث بيئة الفالسفة كما لقيت  و دخلت الفلسفة اليونانية إىل دوائر  

مباحث األخالق قبوال و ذيوعا عند املسلمني، ملوافقة الكثري منها للمعاين اإلسالمية و القرآنية 
  .إىل غري ذلك).. الفضيلة وسط بني طرفني(كقول أرسطو 

سحوا كما شهد هذا العصر ظهور املتكلمني و أصحاب املذاهب و اآلراء الذين أف  
و هو من أصحاب  -للفلسفة جمال التأثري يف مذاهبهم الكالمية مثل معمر بن عباد السلمي 

و أيب هاشم اجلبائي الذي تناول بالتحليل صفات اهللا، و انفرد فيها مبذهب  - مذهب املعاين 
  )34(.خاص متميزا به عن املعتزلة

                                                        
)31( Voir Blachère, Régis : Histoire de la littérature arabe des origines à la fin XVe siècle. 

T.1. P.320. Ed Adrien. Maisonneuve. Paris. 1966. 
 .1970. دار املعارف. القاهرة. و ما بعدها 12.ص. 2ط. الترمجة الشخصية: انظر ضيف، شوقي )32(
 .ت.د. بريوت. دار اآلثار للطباعة و النشر. 28 – 22.ص. إخبار العلماء بأخبار احلكماء: انظر القفطي، مجال الدين أبو احلسن  )33(
 .و ما بعدها 8.ص. 3ج. ضحى اإلسالم: أمني، أمحد انظر )34(
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العتزال و املنكرين كل كما شهد هذا العصر أيضا ظهور األشاعرة املعارضني ملذهب ا  
  )35(.فعل للطبيعة،  و كذلك إخوان الصفا الذين حاولوا املزج بني الفلسفة و تعاليم الدين

 –فيما نرى  –و قد كان وراء هذا النشاط الفكري يف عصر املتنيب عدة عوامل أمهها   
ددها يف الفكر تنوع مصادر الثقافة و تعدد املذاهب الفلسفية الواردة، مث اختالف اآلراء و تع

  .العريب و اإلسالمي
فقد  –كما سبق الذكر  -و كما ترمجت و نقلت الثقافة اليونانية السيما الفلسفة منها   

ترجم املسلمون احلكم الفارسية و اهلندية و خاصة يف أيام أيب جعفر املنصور   و الرشيد و قد 
سلمون على آرائهم يف املنطق كما اطلع امل. نقل عبد اهللا بن املقفع بعض قصصهم و أساطريهم

و كان للرياضيات اهلندية و التنجيم املتصل بالطب العملي و بالسحر أكرب "و ما بعد الطبيعة 
و ذلك بعد نقل هذه احلكمة اهلندية إىل العرب  )36("األثر يف بواكري احلكمة العقلية يف اإلسالم

العتاهية يف قصيدته ذات األمثال إال احلكم عند تابوت اإلسكندر و اليت تأثر ا أبو "فليست 
  .)37("جمموع حكم اليونان و الفرس و اهلند و غريهم من علماء األمم

إحسان عباس إىل حتوير احلكم و األمثال اليونانية من النثر العريب إىل . و قد أشار د  
أبان الالحقي يتمثل التيار األول يف النقل املباشر كنقل . الشعر العريب حيث مت يف ثالث تيارات

كتاب كليلة و دمنة إىل الشعر، و التيار الثاين رأى يف احلكم و األمثال تركة شعبية خالصة 
أمهيتها يف ذاا و ليست يف مصدرها، و لكل إنسان احلق يف األخذ منها و التصرف فيها، أما 

من الثقافة  التيار الثالث فيتمثل يف التضمني و االقتباس للحكم األجنبية عن طريق اإلفادة
و من مث ال يستطيع أحد أن جيزم  )38(األجنبية كما عمل أبو العتاهية يف أرجوزته ذات األمثال

حبكم قاطع على احلكم املنقولة إىل الشعر و ال ميكن أن يطمئن املرء إىل القول يف أن هذه 
ىل الفرس احلكمة أو تلك مأخوذة عن أصل يوناين أو غريه، فقد تنسب احلكمة الواحدة مرة إ

اهلند مث جندها أيضا ذات أصول راسخة يف البيئة العربية منذ  ىلومرة إىل اليونان و تارة أخرى إ
يوضح مدى التماثل بني كثري من احلكم  –مثال  –" كتاب األدب الكبري"و . عهود قدمية

                                                        
 .23.ص. ملرجع نفسها )35(
 .13.ص. بأخبار  احلكماء إخبار العلماء: القفطي )36(
 .1977. املؤسسة العربية للدراسات و النشر. بريوت. 16.ص. مالمح يونانية يف األدب العريب: عباس، إحسان )37(
 .و ما بعدها 133.ص .املرجع نفسهانظر  )38(
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  )39(.الفارسية         و ما نقله العرب من حكم اليونان
املرحلة األوىل ما قبل حنني       : ة و املترمجة، فقد مرت مبرحلتنيأما بالنسبة للحكم املنقول  

ابن إسحاق كاحلكم اليت قاهلا الفالسفة عند اإلسكندر؛ و املرحلة الثانية يف حياة حنني هو      
و ابنه اسحاق و تالميذه اصطفن بن بسيل، و أبو عثمان الدمشقي، حيث ترمجوا حكما كثرية 

  )40(.ية و كأقوال املناذرية املنسوبة إىل هومريوس و اليت ترمجها أصطفنكوصية فيثاغورث الذهب
كانت احلكمة و املثل ارتبطت أكثر بثقافة الفرس و اهلنود فال يعين هذا عدم  إذاو   

يرى الكثري " كليلة و دمنة"ارتباطها بغري هذه الثقافة كاليونان و ثقافتهم فإذا أمعن الباحث يف 
و من مث نرى أن كليلة و دمنة أقرب ما متثل التراث  )41(كمة اليونانمنها أقرب ما يكون حل

و كما أن كتاب . فليست وقفا على ثقافة معينة حىت و لو كانت بلغتها. احلكمي العاملي
يؤكد هذا املعىن حيث امتزجت فيه احلكمة اليونانية حبكمة العرب             " األدب الكبري"

واحدا تشترك فيه احلكمة الفارسية و اهلندية و اليونانية و العربية  ، فقد جند معىن)42(و الفرس
  .أيضا قبل انتقال هذه الثقافات إليها و بعدها

كما فعل احلامتي بالربط بينها  –أما انتساب معظم حكم هذا العصر إىل أرسطوطاليس   
ومريوس النموذج فعلى أساس أن أرسطو ميثل النموذج األعلى مثلما كان ه –املتنيب  و بني شعر

نعت املتنيب باحلكيم و يف مقدمتهم ابن خلدون  ىلو لعل الذين ذهبوا إ. األعلى للشعر اليوناين
إمنا اعتمدوا على كون املتنيب تفرد عن سائر شعراء عصره بتمثل املصطلحات احلكيمة 

اء الثقايف و لتلك والفلسفية الدخيلة يف الثقافة العربية و من مثة جاء شعره مثرة طبيعية هلذا اللق
الفلسفات و املذاهب املتنوعة، فعرب عن ذلك كله يف شاعرية متميزة ملا توافر عليه من خصوبة 

    .التفكري و ثراء التعبري
و قد ترتب عن هذا التمازج بني الثقافة العربية اإلسالمية و غريها من الثقافات 

الفرق و املذاهب ذات اآلراء ظهور بعض  –منذ بداية القرن الرابع اهلجري  –األعجمية 
هـ و املاتريدية سنة  300فظهرت احلركة األشعرية يف العراق سنة "املعارضة ألفكار املعتزلة 

                                                        
 .و ما بعدها 139.ص. املرجع نفسهانظر  )39(
 .17 – 16.ص. املرجع نفسه: عباس، إحسانانظر  )40(
 .144.ص. املرجع نفسه انظر )41(
 .140.ص. املرجع نفسه انظر )42(
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و تكاد تدور هذه . هـ يف مصر 331هـ يف األقاليم الشرقية، و الطحاوية سنة  333
نـزعة العقلية احلركات الثالث يف فلك واحد أال و هو الدفاع عن عقيدة السلف و مواجهة ال

  .)43("املفرطة للمعتزلة
و مل يصل األشاعرة إىل ما وصلت إليه الظاهرية أو احلشوية يف اجلمود و اتباع الظاهر   

بل كانوا وسطا بني عقالنية املعتزلة و مجود الظاهرية و من مث كان هناك ثالثة مذاهب ميثلون 
لى األشاعرة حتديد رأيهم منها أال       كما ظهرت ثالث مسائل كان ع. )44(ثالثة اجتاهات خمتلفة

و هي مشكلة خلق القرآن و نفي إمكان رؤية اهللا يف اآلخرة و مسألة حرية اإلرادة اإلنسانية 
ما قام به املاتريدية  –أضف إىل ذلك  –و هي املسائل اليت دار حوهلا جدل املعتزلة ) االختيار(

مناقشة األشاعرة لفكرة معرفة اهللا و الشفاعة  إىل جانب األشاعرة يف الدفاع عن أهل السنة، و
  )45(.و اإلمامة إخل

و من الثابت أن العرب قد عرفوا الفلسفة الطبيعية، تلك اليت استمرت حىت القرن   
  )46(.العاشر امليالدي

أن الشر يف الوجود أكثر من "و يرى الرازي، و هو من أكرب ممثلي هذه الفلسفة،   
و من املعروف عن الرازي أنه  )47("بأا ليست سوى الراحة من األملكما يعرف اللذة .. اخلري

كان يهاجم كال من الدهريني الذين ال يؤمنون خبالق الكون و كذلك املوحدين إلنكارهم قدما 
  .غري اهللا، كالنفس اليت كان يرى قدمها

 مجاعة إخوان الصفا و رسائلهم حيث –أيضا  –كما ظهر يف القرن الرابع اهلجري   
حاولوا املزج بني الفلسفة الطبيعية و تعاليم الدين على حنو جعل من ذلك ما يعترب فلسفة "

  .)48("للدين

                                                        
 .1993. دار النهضة العربية. بريوت. 198.ص. تاريخ الفكر الفلسفي: أبو ريان، حممد )43(
 .1977. دار الكتاب اللبناين. بريوت. 187.ص. نشأة األشعرية و تطورها: موسى، جالل ظران )44(
 .211 – 199.ص. املرجع نفسه انظر )45(
طبع جلنة التأليف         . بريوت. ترمجة حممد عبد اهلادي. و ما بعدها 110.ص. تاريخ الفلسفة يف اإلسالم: دي بور، توماس جون انظر )46(

 .ت.د. القلم دار. و النشر
 .117.ص. املرجع نفسه )47(
 .137 – 121.ص. املرجع نفسه )48(
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و من مث كان الثراء الفكري و تعدد الثقافات و اختالف املصادر و الروافد للحياة   
ول الفكرية وقتئذ، و زاد تعدد اآلراء واملذاهب و تنوع النظريات و الفلسفات وكثرة اجلدل ح

و كان من أبرز املسائل اليت دار حوهلا اجلدل و تعددت . هذا و ذاك مما ال يتسع اال لذكره
  .جتاهها اآلراء، موضوع النفس اإلنسانية و عالقتها بالروح و اجلسد

و من املعروف أن أفالطون كان يقول ببقاء النفس، و كوا جوهرا روحيا، و هذه   
أما أرسطو فكان مذهبه يف أمر النفس و يف األخالق  )49(سلمنياآلراء ال تتعارض مع عقيدة امل

أقل روحانية من مذهب أفالطون، لذلك لقي مذهب أرسطو رفضا بل ردا من بعضهم فأفردوا 
مؤلفات خاصة بذلك، مث ظهر بعد ذلك من رفض املذهب األفالطوين، القائل بتفرد النفس 

    .ذي يعلي من النفوس اجلزئيةالكلية يف العامل، و انتمى إىل مذهب أرسطو ال
مث كان لفالسفة املسلمني و مفكريهم أن تناولوا موضوع النفس اإلنسانية باملناقشة            

الكندي و الفارايب        : و التحليل و كان آلرائهم ذيوع يف احلياة الفكرية، و من أبرز هؤالء
  .و إخوان الصفا و الرازي

لفيثاغوري كغريه من املعتزلة يف وقته، كما كان من أوائل و قد أخذ الكندي باملذهب ا  
و النفس عنده يف املرتبة الوسطى بني . املتأثرين مبذهب أرسطو حىت سمي بفيلسوف العرب

  )50(.العقل اإلهلي و بني العامل املادي و عنها صدر عامل األفالك
تخدما املنهج املنطقي منحى املتكلمني مس –و هو معاصر للكندي  –و قد حنا الفارايب   

يف مباحث ما بعد الطبيعة و درس مؤلفات أرسطو و قد سار على منهج األفالطونية اجلديدة يف 
التوفيق بني أفالطون و أرسطو و ليست قوى النفس اإلنسانية أو أجزاؤها متساوية الرتب يف 

  )51(.رأي الفارايب بل بعضها أرقى من بعض
رب ما يكون بعصر التنوير؛ حيث إنه عصر متعدد و هكذا، عاش املتنيب يف عصر أق

و بالنظر إىل ما يعرف عن . الثقافات، متنوع األفكار خمتلف الفلسفات، حافل باملتناقضات
فالبد . املتنيب من حدة الذكاء و ثراء الفكر و نفس متمردة، متطلعة، طموحة و عبقرية شعرية

                                                        
 .156.ص. املرجع نفسه انظر )49(
 .144 – 143.ص. تاريخ الفكر الفلسفي: انظر أبو ريان )50(
 .168 – 167.ص. تاريخ الفلسفة يف اإلسالم: انظر دي بور )51(
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ن و تتشكل نفسيا و فنيا بلون متميز         أن مثل هذه الشخصية و قد عاشت هذا العصر أن تتلو
و متفرد ظهرت مالحمه جبالء يف شعره شكال و مضمونا، معىن و لفظا كما سنبني ذلك فيما 

  .بعد
ومن الطبيعي و قد عاش أبو الطيب املتنيب يف خضم اختالف اآلراء و تعدد النظريات يف   

و بلغ العقل العريب غاية نضجه و ذلك الفكر العريب و اإلسالمي حيث تقدمت احلركة العلمية 
نتيجة تسابق حكام الواليات املستقلة إىل اجتذاب العلماء و األدباء مما دفع بالنهضة العلمية     

أن يتأثر املتنيب كغريه من شعراء عصره  –إذن  –و األدبية إىل الرقي و االزدهار، من الطبيعي 
العلماء و الفالسفة و املفكرين أجانب             مبا تلقاه من علوم و حكمة و فلسفة عن طريق 

  .و مسلمني و عرب
و إذا كانت احلركة العلمية قائمة على أشدها يف العصر العباسي الثاين، فإن احلركة 
اللغوية و األدبية مل تكن أقل شأنا منها، حيث إن هذا العصر كان بداية ملنهج حديث و منظم 

و قد ميز أبو سليمان السجستاين النـزعة اجلديدة يف . حو اليوناينيف العلوم اللسانية تأثرا بالن
  . )52("حنو العرب فطرة و حنونا فطنة: "النحو بأن قال

و من اجلدير بالذكر اإلشارة إىل أن هذه الفترة سبقت مبرحلة ظهور املعاجم اليت حتصي   
اجلمهرة يف "أمحد، و املنسوب للخليل بن " معجم العني"كلمات اللغة و توضح معانيها مثل 

البن دريد، و كتاب األلفاظ الذي يهتم بالغريب و املهجور من األلفاظ البن السكيت " اللغة
كما جمعت أيضا دواوين الشعراء و صنفت املختارات اليت جتمع بني الشعر و النثر كالكامل 

عليم اللغوي و ذلك يف للمربد، مث كانت إضافة اجلاحظ األفكار اجلمالية و البالغية إىل فكرة الت
مازجا فيه بني األفكار العربية           " عيون األخبار"و ألف ابن قتيبة " البيان و التبيني"كتابه 

  )53(.و اليونانية و الفارسية
و قدامة بن " الفصيح"حىت إذا كان القرن الرابع اهلجري شهدنا تأليف ثعلب لكتابه   

وي األول على الصوغ الفصيح كما جيمع الثاين الصوغ ؛ و حيت"جواهر األلفاظ"جعفر لكتابه 
  .البليغ

                                                        
 .186.ص. إخبار العلماء بأخبار احلكماء: القفطي )52(
 .و ما بعدها. 374.ص. 1ج. ضحى اإلسالم: أمني، أمحد انظر )53(
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هذا، و قد انتشرت مناهج مدرسيت الكوفة و البصرة و أفكارمها ناهيك عن ظهور   
و كانت مدرسة البصرة هي . املدرسة البغدادية اليت أخذت من املدرستني مع شيء من اإلبداع

عتمدت عليها بقية املدارس اليت ظهرت بعدها األساس يف بناء النحو العريب و صوغه، و من مث ا
من حيث بسط القياس و قبضه و من حيث "مع شيء من التميز و االختالف يف بعض املسائل 

االتساع يف الرواية و من حيث وضع بعض املصطلحات اجلديدة، و من حيث تلقيب بعض 
  )54(.العوامل و املعموالت

و حمور  –" االشتقاق األكرب"لرابع اهلجري و من الدراسات اليت استحدثت يف القرن ا  
و غريها من الدراسات اليت ابتدعها و ألف فيها أستاذ  –هذه الدراسة مادة الكلمة دون هيأا 

و الذي " اخلصائص"هذه املباحث اللغوية ابن جين املوصلي كما هو احلال يف كتابه املسمى بـ 
ة املأخوذة قياسا، و قلب لفظ إىل لفظ، ويف حيوي أبوابا يف اختالف اللغات و تعددها و اللغ

زيادة احلروف و حذفها، كما يتضمن بابا يف شجاعة العربية مبا فيها من حذف و محل على 
  )55(...املعىن، و إيراد املعىن املراد بغري اللفظ املعتاد

يها و بالطبع، مل تكن هذه املعارف غائبة عن املتنيب، فقد اطلع على هذه املباحث و ما ف  
من مشكالت لغوية و مرونة و عرض للضرورات و غري املألوف من األلفاظ و التراكيب       

و األساليب، كما درس مذاهب كل من البصريني و الكوفيني و البغداديني و ما حوته هذه 
املدارس من مصطلحات جديدة، و قياسات و توسعات و اختالف يف وجهات النظر املتعددة؛ 

و سنوضح فيما بعد مدى استفادة الشاعر مما أباحه . ا من غريب أو شاذ مباحكما وعى ما فيه
اللغويون و أنه استوعب هذه الثقافة باقتدار ضارع فيه اللغويني أنفسهم، و عرف ما فيها من 

ضروريات حسنة أو قبيحة و استخدمها يف شعره يف براعة تصل إىل حد العبقرية و التفرد،        
اء ما دار من جدل حول لغة املتنيب الشعرية من حيث الصواب و اخلطأ و ما و قد كان ذلك ور

  .إىل ذلك
و على العموم، مهما تعددت مناهل الشاعر و تباينت مكونات فكره و وجدانه،   

فسيظل العصر الذي عاش فيه مبا طبعه من ظروف سياسية و اجتماعية و فكرية هو املصدر 

                                                        
 .1968. دار املعارف. القاهرة. 214 – 158.ص. املدارس النحوية: ضيف، شوقي انظر )54(
 .ت.د. دار اهلدى للطباعة. القاهرة. حتقيق علي النجار. 332. ص. 2ج. اخلصائص: ابن جين، أبو الفتح عثمان انظر )55(
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  .نه و إبداعهاألساسي يف تكوينه و املؤثر يف ف
و ملا عاش املتنيب يف أزهى العصور العربية علما و أدبا حيث كان للشعراء و األدباء   

مكانة رفيعة عند احلكام و األمراء من أمثال األمري سيف الدولة، فقد انعكست مظاهر هذا 
العصر على إنتاجه الفكري و األديب فكان حبق وليد عصره، به عرف و بغريه مل يكن ليعرف 

  .باإلضافة إىل عوامل أخرى تتصل مبواهبه و استعداده الفطري
و الشك يف أن هذا العصر الذي عاشه املتنيب بكل مركباته السياسية والفكرية و األدبية   

قد أسهم يف تشكيل نتاجه الشعري عموما و شعر احلكمة عنده خصوصا و الشك              
يساعد على فهم معاين شعره و يزداد الفهم أكثر يف أن إثارة احلديث عن حياته س –كذلك  –

و ضمن هذا املسعى كان لزاما علينا أن نعرج . عند الوقوف على أهم حمطات حياته هذه
  .باحلديث على نشأته و أهم مراحل حياته

  

   ):ثقافتھ و نشأتھ نسبھ، مولده،( المتنبي حیاة )2
نيب من اجلانب الذي يساعدنا متاشيا مع هدف البحث، سنتناول احلديث عن حياة املت  

و لذلك سنستغين عن اخلوض يف . على تسليط الضوء على ميله إىل شعر احلكمة و النبوغ فيه
من القضايا اليت أثارها الباحثون و مل يفصلوا ... نسب والده أو أمه، يف أصله أو أصل قومه إخل

  .يظهر مكانة شاعرنا و  إذن، سنسلك مسلك االختصار دون اإلخالل مبا. فيها بشكل قاطع
هـ بالكوفة يف حي  303ولد أبو الطيب أمحد بن احلسني بن عبد الصمد اجلعفي سنة   

كندة، و لذلك نسب إىل هذا احلي أو إىل الكوفة، فقيل له الكويف الكندي، ليست نسبته 
و هو . الذهن و لكنها إىل ذلك احلي الذي ولد فيه ىلاألخرية إىل قبيلة كندة كما قد يتبادر إ

حي نزله املهاجرون العرب الذين نزحوا أيام الفتوح إىل هذه البقاع، و هم من أصل ميين من 
، و يف شعر أيب الطيب )56(كندة فسموا منازهلم اجلديدة بأمساء منازهلم األوىل للذكرى و احلنني
  :ذكريات يف هذا احلي من الكوفة و كان مفارقا له فقال فيه حين إليه

                                                        
 .1982. ديوان املطبوعات اجلامعية. اجلزائر. و ما بعدها 694.ص. املثالية يف الشعر العريب: مصطفاوي، موهوب نظرا  )56(
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  )57(و والديت و كنـدة و السبيعـا    كون و حضر موتا أمنسي الس
و املتنيب صحيح النسب . و كل هذه أماكن بالكوفة ذاا عرفها املتنيب يف نشأته و صباه  

يف عروبته من جهة أبيه و أمه، و بطوما كانت معروفة بالكرم و الفروسية، و هلا أيام مقرونة 
  :جهية عن قومه الذين قال فيهمباحلمد و الذكر و قد ورث اإلباء و العن

  ))58ا أَنف أن تسكن اللحم و العظما    و إين ملن قوم كأن نفوسهـم 
و قد نشأ املتنيب نشأته األوىل بالكوفة و كان يتردد بني البادية و احلضر فاكتسب من   

  .)59(األوىل صالبتها و نزعتها البدوية و من الثانية علومها و ثقافتها
أن أباه سلّمه إىل املكاتب        ): الذي ولد قبل املتنيب بأربع سنوات(عاليب و قد ذكر الث  

 ىلو الكوفة أرض ذات طبيعة مجيلة حببت إ. و ردده يف القبائل، فنشأ املتنيب يف خري حاضرة
كثري من املسلمني البقاء ا فآثروها على غريها، و قد اختذها أمري املؤمنني علي كرم اهللا وجهه 

  .أمره قاعدة
تلقى الشاعر تعليمه األول بالكوفة يف كتاب الشيعة العلويني حيث درس مبادئ الدين   

و قد كان القرآن الكرمي املادة األساسية يف ثقافته و قد . على حنو ما يفرضها وضع هذه الكتاب
أت تظافرت عوامل عديدة وجهته إىل دراسة القرآن الكرمي؛ فنشأة الشاعر املبكرة يف الكوفة هي

له هذه العالقة املبكرة بكتاب اهللا العظيم، و طبيعة تكوينه الفكري بوصفه شاعرا وهب نفسه 
  .لفن النظم

كما كان اهتمامه بالنحو و اللغة العربية دافعا حلفظ أجزاء كبرية من القرآن الكرمي،            
و قد . )60(هم ديوانهو قد كان يعتمدها يف املناقشات اليت كانت تدور بينه و بني من أملى علي

  :انعكس حفظه للقرآن الكرمي يف بعض أشعاره على حنو ما جاء يف قوله

                                                        
 .1986. دار الكتاب العريب. بريوت. 364.ص. 2ج. 2ط. شرح ديوان املتنيب: الربقوقي، عبد الرمحن )57(
 .235.ص. 4ج.املصدر نفسه )58(
. دار الكتب العلمية. بريوت. 161.ص. 1ج. يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر: عبد امللك حممد بن امساعيل الثعاليب ، أبو منصور انظر )59(

1979. 
 .162. ص. 1ج. املصدر نفسه: الثعاليب انظر )60(
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  )61(أو كُنت غيثا ضاق عنك اللوح    لو كنت حبرا مل يكن لـك ساحـلُ
  ما كان أنذر قوم نـوحٍ نـوح    و خشيت منك على البالد و أهلها 

سورة  –" بل أن يأتيهم عذاب أليمأن انذر قومك من ق" :فهذا مأخوذ من قوله تعاىل
  .01اآلية  نوح، 

و قال مشريا إىل النصارى الذين يؤمنون بعقيدة التثليث اليت أشار إليها القرآن الكرمي يف 
  .30سورة التوبة، اآلية  – "و قالت النصارى املسيح ابن اهللا": قوله

  )62(ـن إما لعجز و إما رهب      أرى املسلمني مع املشركيـ
  قليل الرقاد كثري التعـب      أنت مـع اهللا يف جـانب و 

  و دان الربيةُ بابـن و أب      كأنك وحـدك وحـدتـه
طه حسني بأن . و عندما رحل املتنيب عن الكوفة، اعترب بعض النقاد و يف مقدمتهم د  

السن و ليس من شك عندي يف أن املتنيب ملا تقدمت به : "هذا الرحيل مل يكن بريئا حيث يقول
قليال، قد عرف من أمر نفسه، و من أسرته ما أنكره و ما مل يستطع أن يقيم معه يف الكوفة 

  .)63("فآثر الرحيل
طه حسني يشك يف نسب الشاعر يف شيء من . و من خالل هذا الكالم يستشف أن د  

كان  مولد املتنيب نإ: "الغموض و اإلام و لعله يزيد األمر وضوحا حني يقول يف موضع آخر
شاذا، و إن املتنيب أدرك هذا الشذوذ، و تأثر به يف سريته كلها، و مل يستطع أن يالئم بني نفسه 

  .)64("الشاذة، و بني البيئة الكوفية اليت كان يراد له أن يعيش فيها
طه حسني يتهم املتنيب بأنه ابن غري شرعي فنسب إليه . و من هذا يتضح لنا أن د

طه حسني إىل املتنيب ال يقوم على دليل ثابت، . الشذوذ الذي نسبه د الشذوذ، غري أننا نرى أن
  .و إن هذا الشذوذ ال يعدو أن يكون امتيازا و تفوقا

                                                        
 . 254.ص. 1ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي، )61(

  .347 – 346.ص. 1ج. املصدر نفسه  (62)
 .1980. دار املعارف. القاهرة. 18.ص. 2ط. تنيبمع امل: حسني، طه )63(
 .25.ص. املرجع نفسه )64(
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لقد شكوا يف نسب املتنيب ألنه ليس يف أشعاره أي إشارة : "شوقي ضيف. و يقول د
ن الشعراء العباسيني ألبيه و أمه و هذه مقدمة ال حتتم النتيجة، إذ يشرك املتنيب يف ذلك كثري م

الذين ال يشك يف نسبهم العريب أمثال البحتري حيث إن ديوانه خيلو من احلديث عن أبيه       
  .)65("و خيلو من ذكر أمه، فهل ترتب على ذلك أنه كان متهما يف نسبه

و مهما يكن من أمر فإن الشك يف نسبه أمر ال يقوم على دليل معروف أو برهان 
  .شك ناتج عن إفراط يف إعمال الفكر و تعسف يف استخدام الشك موصوف و إمنا هو

و قد ارتأينا أن نثري هذه املسألة حول نسب املتنيب و ذلك من باب رفع كل لبس عن   
  . أصله األصيل و عن أرومته الطيبة

لقد أخذ املتنيب أكثر علمه من مالزمة الوراقني، فكان علمه من دفاترهم و كان املتنيب   
يكثر من اإلطالع على غريب اللغة و حوشيها، و ال يسأل عن شيء إال و استشهد فيه  طُلعةً،

اإليضاح        "إن الشيخ أبا علي الفارسي صاحب : "بكالم العرب من النظم و النثر حىت قيل
حجلى و ظرىب قال : كم لنا من اجلموع على وزن فعلى؟ فقال املتنيب: قال له يوما" و التكملة

  .)66("طالعت كتب اللغة ثالث ليال علي أن أجد هلذين اجلمعني ثالثا فلم أجد: أبو علي الشيخ
و ال عجب يف هذا املوقف، فقد كان شاعرنا حمبا للعلم، فلم يترك بابا من أبواب   

الكتب إال قرأه كاألدب و اللغة و الفلسفة و املنطق و لقي الكثري من أكابر العلماء كالزجاج، 
اج و األخفش، و ابن دريد، و أيب علي الفارسي و ابن جين و غريهمو ابن الس67(.ر(  
و جدير بالذكر القول بأن أبا الطيب كان متورعا يف خلقه ال خيرج عن حدود الوقار،   

متزمتا ال يلني للشهوات و ال يلقي هلا باال، مترفعا عن سفاسف األخالق، متمسكا مبعاليها، 
  )68(.ضعف، و كان ال يقرب التهم و ال يدانيهاأخذ نفسه باجلد الذي ال ي

بلوت من أيب الطيب بثالث خصال محيدة و تلك أنه ما : "و قد قال عنه علي بن محزة  

                                                        
 .1976. دار املعارف. القاهرة. 73.ص. فصول يف الشعر و نقده: ضيف، شوقي )65(
. بريوت. حتقيق إحسان عباس. 120.ص. 1ج. وفيات األعيان و أنباء أبناء الزمان: ابن خلكان، مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر )66(

 .1986. دار صادر
 .1981. دار العلم للماليني. بريوت. 328.ص. 9ط. أمراء الشعر العريب: املقدسي، أنيسانظر  )67(
 .1986. طبعة املدين. القاهرة. 113.ص. 1ج. املتنيب: شاكر، حممود حممد انظر )68(
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و احلقيقة أن األمر كذلك بالنسبة إىل شاعرنا هذا، فقد خالف . )69("كذب و ال زنا و ال الط
ل وزرها و كان منصرفا للعلم، األدباء و الشعراء من أهل عصره، فما شرب اخلمر، و ال مح

قارئا، حمققا لدقائقه، طويل النظر و التدبر فيما مير به من أحداث الزمان، كثري االهتمام بأمر 
  .)70(األمة اليت هو منها

و قد كان منذ صباه يبغي اد و السؤدد و يلهج بامللك، و يبين صروح اآلمال اجلسام،   
  :باه، فقالو سجل ما يشري إىل ذلك يف أشعار ص

  )71(تساو احملايي عنده و املقاتـلُ    و من يبغ ما أبغي من اد و العال 
  و ليس بِغثٍّ أن تغثّ املآكـلُ    غثاثة عيشي أن تغـثَّ كرامـيت 

حاول املتنيب يف أول حياته أن يثور ضد نظام احلكم عله حيقق أحالمه السياسية، غري أنه   
لؤلؤ وايل محص، و زج به يف السجن، و ظل فيه عامني مث استتابه أخفق، فقد قضى على ثورته 

، و يف هذه املرحلة نظم شعره الذي كان يدعو فيه إىل إعادة احلكم )72(الوايل و أطلق سراحه
العريب اإلسالمي من العجم و يف هذه املرحلة حتدى األمراء و امللوك، و تعرض هلجائهم 

  :أحالم العصافريفاعتربهم أرانب هلم جسم البغال و 

صغـار ه نـاسناس و دهر      73(و إن كانت هلم جثث ضخام(  
  و لكن معدن الذهب الرغام      و ما أنا منهم بالعيش فيهم 

 ـم ملـوكأرانب غيـر أ      ـم نيـاممفتحـة عيونـه  
و يصف ما وصلت إليه األمة العربية اإلسالمية، حتت حكم األعاجم، لذلك نراه يدعو   

ىل تعرية احلكام املتسلطني على مصري األمة اإلسالمية بالطريق الذي حيقق مصريهم املنتظر، إ
الطريق الذي يؤكد ضرورة اجتماع كلمة األمة و عودة سلطام و إعادة اخلالفة العربية 

  :اإلسالمية و طرد األعاجم
                                                        

 .39.ص. املرجع نفسه )69(
 .114.ص. 1ج. املرجع نفسه انظر )70(
 .294.ص. 3ج.شرح ديوان املتنيب: وقيالربق )71(
 وما بعدها.29.ص. 1ج. انظر املصدر نفسه )72(
 .70.ص. 4ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي )73(
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  )74(تفلح عرب ملوكها عجم    و إمنا الناس بامللـوك و مـا 
ال أدب عندهم و ال حسب      ممهلم و ال ذ و ال عهود  
و كان الشاعر يؤمن مببدإ القوة منذ صباه و بقي مالزما له حىت اية حياته، بالرغم من   

بعض التغريات اليت طرأت عليه، لقد وجد املتنيب بالد الشام مسرحا ملد و جزر بني اإلخشيديني 
ن اجلنود، فتارة تصبح هذه املدينة أو تلك تابعة و بني والة اخلالفة العباسية و أنصارها م

لإلخشيد و تارة تصبح تابعة للخالفة؛ و الناس يفرض عليهم من اخلنوع و البؤس و الشقاء ما 
  .ال يطيقون فيحثهم الشاعر على الثورة و التمرد؛ و لكن دون جدوى

 حلكامهم و لقد كان أشد ما يغيظه أن جيد املسلمني من حوله متواكلني مستسلمني  
  .فأخذ ينفخ فيهم و حيثهم على الثورة و العصيان

  )75(و ذكر جود و حمصويل على الكَلم    أرى أُناسا و حمصويل عـلى غَنـم 
  و ينجلي خربي عن صمة الصمـمِ    سيصحب النصل مين مثل مضربه 
  و احلرب أقوم من ساق على قـدم    ألتركن وجـوه اخليـل ساهمـة

  حىت أدلْت لـه من دولـة اخلـدم     مـازال منتظـري  بكلِّ منصلت
  و يستحلُّ دم احلجـاج يف احلـرم    شيخ يرى الصلوات اخلمس نافلةً

و بالنظر إىل ما كان يسود البالد اإلسالمية من ضعف و رضا بالوضع املزري الذي   
، فثارت ثائرته، فأعلن أنه كانت تعيشه هذه البالد، أخذ املتنيب يتأمل ملا آل إليه وضع بين جلدته

  :سيطلب حقه و حق املسلمني مجيعا بنفسه

  )76(كأم من طول ما التثموا مـرد    سأطلب حقّي بالقنا و مشايـخ 
  فأعلمهم فدم و أجزمهم وغْـد    أذم إىل هـذا الزمـان أهيلـه 
  و أسهدهم فَهد و أشجعهم قرد    و أكرمهم كلب و أبصرهم عم 

                                                        
 .59.ص. 4ج. املصدر نفسه )74(
 .39/42.ص. 4ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي )75(
 .374 – 373.ص. 1ج. املصدر نفسه )76(
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لمتنيب أن رحل إىل بغداد دون رضا جدته، فشهد ألوانا من اخلطوب           حدث ل  
و األحداث من تنازع األمر بني املوايل و الوالة، و كان يرجو هنالك نصيبه من الرزق ميدح 
من يستحق املدح فتأىب على هؤالء املتنابزين املتربصني و رفض أن يثين بشعره على أحد منهم، 

  .رت هواجسه، و قد صور هذا الشعور يف أبيات كثرية موزعة يف قصائدهبل زاد حقده و ثا
و تضيق عليه بغداد، فريحتل إىل بادية الشام و جيول يف مدا و قراها طائفا بني أرجائها 

األمر الذي أكسبه ثروة لغوية و فصاحة يف التعبري و يرتل بدمشق، و قد مر حبلب و أنطاكية      
به نفر من األعيان و الكرباء كسعيد بن عبد اهللا الكاليب، و أيب املنتصر  و الالذقية حيث احتفى

األزدي، و بدر بن عمار األردين، و حممد بن زريعة الطرسوسي و غريهم، و قد مدحهم 
و رمبا هذا ما جعل بالشري يصنف  املتنيب ضمن مجاعة الشعراء . )77(بشعره على عادة العرب

. ن الشاعر مل يكن ميدح إال عن اقتناع بشخص املمدوحاجلوالني، وهو تصنيف خاطئ؛ أل
  .وينتهي املطاف به يف الشام إىل االعتقال بأمر من أمريها

وإذا باملتنيب يساق إىل السجن، و يتكبد فيه ضروبا من املضاضة و الذل و التعب         
يالت شىت، حيث و كثري من املؤرخني يؤولون دخول املتنيب السجن بتأو. و اجلوع و احلرمان

يزعم بعضهم أن أبا الطيب حينما شعر بالتفاف أعراب البادية حوله، و إقباهلم عليه، أراد لنفسه 
متكنا يف قلوم و سلطانا أوسع، و جاها أعلى فادعى النبوة، فكان هذا االدعاء سبب      

  )78(.سجنه
إىل املراجع و املصادر  و ظاهرة ادعاء النبوة هذه، حريت القدماء و احملدثني؛ و بالرجوع

 –يف هذا الباب  - اليت تناولت احلديث عن حياة أيب الطيب املتنيب جند الذين كتبوا عن الشاعر
  .من ذوي مواقف متباينة بني القدماء و احملدثني

  :موقف القدماء؛ و ميكن حصره يف ثالث فئات -
لكان و البديعي و اخلطيب هذه الفئة قبلت ادعاء النبوة كالبغدادي و ابن خ: الفئة األوىل

  .البغدادي و غريهم

                                                        
 . اجلزائر. 1975. ديوان املطبوعات اجلامعية. ترمجة إبراهيم الكيالين. و ما بعدها 40.ص. املتنيب: ، رجييسبالشري انظر   )77(
 .1968. دار املكشوف و دار الثقافة. بريوت. 311  - 310.ص. 6ط. أدباء العرب يف األعصر العباسية: البستاين، بطرسانظر  )78(
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و هذه فئة متحفظة مل تستبعدها كالثعاليب الذي ذكر أمر تنبئه كرواية ال يتحمل : الفئة الثانية
  .مسؤوليتها، و أورد قصة خروجه طمعا يف السلطان

  .و هذه الفئة تنكر على املتنيب أمر تنبئه و منهم أبو العالء املعري: الفئة الثالثة
  : تقسيمه إىل ثالث فئات –هو اآلخر  –موقف احملدثني، و هذا املوقف ميكن  -

  .و هذه الفئة قبلت ادعاء النبوة و من أعالم هذه الفئة سعيد األفغاين: الفئة األوىل
  )79(.و هي فئة متحفظة، و من أعالم هذه الفئة عباس حممود العقاد: الفئة الثانية
على أيب الطيب أنه ادعى النبوة و من أعالم هذه الفئة طه حسني، و هي فئة تنكر : الفئة الثالثة

حممود شاكر، عبد الوهاب عزام، حممد عبد الرمحن شعيب، عبد الغين املالح، هادي ر          
  )80(.و غريهم

إن املستشرقني أمثال بالشري، بروكلمان و ماسينون، ينكرون ادعاء : موقف املستشرقني -
  )81(.و ينسبون إليه القرمطة املتنيب النبوة

أما اجلناية اليت سجن من أجلها شاعرنا فيخالف فيها شاعرنا سريته و خيتلف الرواة فيما 
  .بينهم

و يف تاريخ اخلطيب البغدادي روايتان مها أصل ملعظم الروايات اليت رويت يف هذه 
  .املسألة

يهم ادعى أنه علوي حسين، ملا خرج إىل كلب و أقام ف"أبا الطيب  نإ: الرواية األوىل  
مث ادعى بعد ذلك النبوة، مث عاد يدعي أنه علوي، إىل أن أشهد عليه بالشام بالكذب يف 

  "الدعويني، و حبس دهرا طويال، و أشرف على القتل مث استتيب و أُشهد عليه بالتوبة و أطلق
 أبو علي ابن أيب حدثين: أخربنا التنوخي، حدثين أيب قال"و قد جاء فيها : الرواية الثانية

مسعت خلقا حبلب حيكون و أبو الطيب ا إذ ذاك أنه تنبأ يف بادية السماوة            : حامد، قال
و نواحيها إىل أن خرج إليه لؤلؤ أمري محص من قبل اإلخشيدية فقاتله و أسره، و شرد من كان 

                                                        
 .1999. عمان دار البشري. 103.ص. صية اإلسالمية يف شعر املتنيبالشخ: نعجة، فتحي اسعد إمساعيلانظر  )79(
 .و ما بعدها 104.ص. املرجع نفسهانظر  )80(
 .105.ص. املرجع نفسهانظر  )81(
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سجن طويال، فاعتلّ و كاد اجتمع عليه من كَلْب و كالب و غريها من القبائل،  و حبسه يف ال
أن يتلف حىت سئل يف أمره فاستتابه، و كتب عليه وثيقة، أشهد عليه فيها ببطالن ما ادعاه،          

  .)82("و رجوعه إىل اإلسالم، و أنه تائب منه و ال يعاود مثله و أطلقه
السماوة و تبعه خلق قيل له املتنيب ألنه ادعى النبوة يف بادية " )83(:أما ابن خلِّكان فيقول  

كثري من بين كلب و غريهم، فخرج إليه لؤلؤ أمري محص نائب اإلخشيدية فأسره و حبسه 
  ".أنا أول من تنبأ يف الشعر: إنه قال: طويال، مث استتابه و أطلقه، و قيل غري ذلك، و قيل

بد اهللا أبو ع" و يف الصبح املنيب و هو أمجع الكتب ألخبار املتنيب رواية عن رجل امسه   
و اهللا إنك : قدم عليه املتنيب فأكرم و فادته، و أعجب بفصاحته و قال له. معاذ بن إمساعيل

وحيك أتدري ما تقول؟ أنا نيب : لشاب خطري تصلح ملنادمة ملك كبري، فأجابه املتنيب مستنكرا
يزعم  و من كالمه الذي كان. مرسل مث تال عليه مجلة من قرآنه و هو مئة و أربع عشرة عربة

و النجم السيار، و الفلك الدوار، و الليل و النهار، إن الكافرين لفي : "أنه قرآن أنزل عليه
مث إن املتنيب أرى الالذقي معجزة فمنع املطر عن بقعة وقف فيها فأصاب املطر ما " أخطار

 معاذ حوهلا، و مل تصبها قطرة فبايعه معاذ و عمت بيعته كل مدينة يف الشام، مث أوصى املتنيب
  .)84("بالسر و عدم إذاعة النبإ

و بلغ من كرب نفسه : "أما عن رواية الثعاليب و يكاد يكون معاصرا أبا الطيب فإنه يقول  
و بعد مهته أن دعا قوما من رائشي نبله على احلداثة من سنه، و الغضاضة من عوده، و حني 

ما هم به من اخلروج فأمر حببسه،        كاد يتم أمر دعوته تأدى خربه إىل وايل البلدة و رفع إليه
  .)85("و تقييده، و يحكى أنه تنبأ يف صباه و فنت شرذمة لقوة أدبه و حسن كالمه

أما املعري و هو قريب من املعاصرين أليب الطيب فقد سأله ابن القارح عن حقيقة ما   
حدثت أنه كان إذا : "الغفرانينسب إىل املتنيب من ادعاء النبوة، فقال يف رده الذي أحلقه برسالة 

  .)86("هو من النبوة، أي املرتفع من األرض: سئل عن حقيقة هذا اللقب قال
                                                        

 .ت.د. دار الكتاب العريب. بريوت. 105 – 102.ص. تاريخ بغداد أو مدينة السالم: اخلطيب البغدادي، أمحد بن علي )82(
 .122.ص. فيات األعيانو: ابن خلكان )83(
 .52/55.ص. الصبح املنيب: يوسف البديعي )84(
 .161.ص. 1ج. يتيمة الدهر: الثعاليب )85(
طبعة دار . القاهرة. حتقيق مصطفى السقا و عبد السالم هارون. 189، 182.ص. رسالة الغفران: املعري، أمحد بن عبد اهللا بن سليمان )86(



  

 61

و واضح من رواية املعري هذه أنه يقف موقف الشاك املتردد يف قبول ما نسب إىل أيب   
  .الطيب من دعوة النبوة، لذلك نراه يقول إن دعوى املتنيب من النبوة

ذين نسبوا ادعاء النبوة للمتنيب أكثرهم من خصومه و حساده و من هذا نرى أن ال  
  .احلاقدين عليه أو من ملفقي األحاديث اليت ينقض بعضها بعضا

هل : "موقف احملدثني فإننا جند عباس حممود العقاد يسأل فيقول علىما عدنا  إذاو   
فيه برأي قاطع و أننا  أما هذا فال سبيل إىل البت: "حصل أن ادعى املتنيب النبوة؟ فيجيب قائال

أن أرجحهما أنه فعل و ادعى، و املرجوح منها أن الرجل نبز ذا النبز، و إين : بني قولني
فقد : "، مث يقول"أرجح القول األول ترجيحا قويا، حىت أكاد أرفض االحتمال الثاين ألول نظرة
زمون برباءته من ثبت أن الرجل حبس فإن كان حبسه يف فتنة أثارها فقد بقي على الذين جي

،          "دعوى النبوة أن يبينوا لنا كيف أطاعه بنو كلب و كيف استطاع أن حيركهم إىل الفتنة
لو كان املتنيب يستسعر قلبه للدين رهبة و ملقام األنبياء حرمة ملا جرى على : "و يقول أيضا

  .)87("لسانه الغلو الشنيع الذي ال يسوغه دين و ال عقل
  :ملى على العقاد هذه الفكرة كون املتنيب شبه نفسه باألنبياء يف قولهو لعل ما أ  

  )88(كمقام املسيح بـني اليهـود      ما مقامي بأرض خنلةَ إال
  ـه غريب كصاحل يف مثـود      أنا يف أمة تداركهـا اللـ

فالشاعر مل يشبه نفسه بالسيد املسيح و ال بصاحل عليهما أفضل السالم، و إمنا أحس 
ر بصورة من صور االغتراب اليت أحسها كل من عيسى و صاحل عليهما السالم ذلك ألنه الشاع

كان يعيش يف جمتمع أكثره من العبيد الذين مل يعوا عصرهم املضطرب، و مل يدركوا جسامة 
األخطار اليت تنخر يف أوصال أمتهم، و رمبا يوحي مبا القاه الشاعر من عنت و إجحاف من 

  .الذين عايشهم
. ما يكن من أمر، يبدو أن العقاد من خالل ما تقدم يتحفظ من ادعاء املتنيب للنبوةو مه

                                                                                                                                                                        
 .ت.د. القومية للطباعة و النشر

 .1969. دار القلم. بريوت. 181 – 180.ص. 1ط. مطالعات يف الكتب و احلياة: العقاد، عباس حممود )87(
 .324 – 319.ص. 1ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي )88(
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و أنا ال أتردد يف رفض ما : "طه حسني، حيث يقول. و من الذين ينكرون ادعاء املتنيب للنبوة د
يروى من أنه ادعى النبوة و أحدث املعجزات أو زعم إحداثها و ضلل فريقا من خاصتهم       

  .)89("فبايعوه و اتبعوهو عامتهم 
املتنيب أظهر أمره بأنه علوي األصل شريف النسب  نإ" )90( :أما حممود شاكر فإنه يقول  

أثناء وجوده يف بين عدي و بين كلب ففشا ذكره بينهم و بايعوه على العون له يف الدعوة إىل 
  ".رد احلكومة إىل العرب دون األعاجم و لذلك سجن

أمر         ىلوايات اليت أثبتناها أا جتمع على أن الرجل قد دعا إو املتمعن يف هذه الر  
  .و سجن فيه، بعد ذلك ختتلف الروايات يف أا دعوى النبوة أو غريها

و بالرجوع إىل ديوان أيب الطيب بشرح أيب البقاء العكربي املسمى بالتبيان يف شرح   
سجنه من قصائد تستوقفنا تلك القصيدة  الديوان، و ذلك بنية العثور على ما نظمه الشاعر يف

   :الدالية اليت مطلعها
 اخلُدود دراُهللا و ددأيا خ      القُدود ساناحل قُدود 91(و قَد(  

و بنظر فاحص للصور الشعرية الواردة يف القصيدة ندرك أا ليست يف املستوى الذي   
متانة األسلوب و قوة اخليال و بالغة عليه شعر التنيب من ضخامة اجلرس و جزالة اللفظ و 

العبارة، مما يدل على أن الرجل كان يف حداثة سنه و أن شعره مل تتكامل له القوة، أو تتوافر 
الثروة البيانية اليت أتاحها اهللا له فيما بعد، و رمبا كان من املؤكد أن املتنيب كان يف هذا الوقت 

   :دون سن البلوغ بدليل قوله

  )92(و حدى قبل وجوب السجود       وجوب احلدود تعجلُ يفَّ
يقصد أنه صغري مل جتب عليه الصالة فكيف جيب عليه احلد فاملتنيب حياول يف هذا البيت   

أن يدخل فيما يشبه احلوار الفقهي مع الوايل الذي سجنه، و يشري فيه إىل الشروط اليت جيب 
ط األوىل إلقامة احلد، فإذا كان البلوغ بعيدا عن توفرها يف إقامته احلدود و البلوغ من الشرو

                                                        
 .99.ص. مع املتنيب: حسني، طه )89(
 .102.ص. املتنيب: شاكر، حممود حممد )90(
 .341.ص. 1ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي )91(
 .346.ص. 1ج. املصدر نفسه )92(



  

 63

  .سن الشاعر فأي سند شرعي إلقامة احلد عليه
السجن بتهمة ادعاء النبوة لركز جهوده يف التنصل من هذه  ىلمث لو كان املتنيب مأخوذا إ  

همة التهمة و لباعد بينه و بينها بكل وسيلة مشروعة، و ال يوجد يف القصيدة ما يشري إىل أن الت
، و هذه عبارة غامضة ال "العدوان على العاملني: "و حني يذكر ما ام به يقول. ادعاء النبوة

   :توحي بشيء من التنبؤ بل توحي بالعصيان و إثارة الفنت و القالقل

  )93(ـني بني وِالدي و بني القُعود    و قيلَ عدوت على العاملـ 
يف حالة الطفولة قبل أن يستطيع القعود و من هنا  أي أم اموه بالعدوان على العاملني  

على اإلنسان أن يالحظ نوع التهمة، فهي منحصرة يف اخلروج على السلطان و لو كانت ادعاء 
  .عدوت على العاملني: النبوة ملا قال

يقر أبو الطيب املتنيب أن الذين وشوا به هم سفلة الناس، فشهادم مردودة لعدم   
  :و يف هذا السياق يقول تورعهم عن الكذب

  )94(و قدر الشهادة قدر الشهود    فمالك تقبلُ زور الكـالم 
  و ال تعبأنّ بِمحك اليهـود    فال تسمعن من الكاشحني 

و يف هذه املسألة يذهب الظن إىل أن الذين وشوا به مل يتهموه إال باخلروج على    
اللقب املشنوء ملا رأوا تعاليه عليهم، و األهم من هذا السلطان و هم أنفسهم الذين ملزوه بذلك 

كله أن يكون التأكيد على وجود دعويني، واحدة ادعاها و هي املطالبة بالنسب و الثانية لفقت 
  .ضده، فأخذ ا إىل السجن و هي الثورة ضد السلطان

ليس  و إذن فالقول الذي ال يتطرق إليه الشك هو أن املتنيب سيق إىل السجن و لكن
بتهمة دعوى النبوة، و إمنا ألنه ذاع أمره ببين عدي و بني كلب أنه علوي األصل، شريف 

فالتفوا حوله عن قناعة بصحة نسبه، و هذا ما ال يتفق و وجود احلكام و األمراء يف . النسب
مراكزهم و خاصة أنه كان قد مأل البالد بشعره الداعي إىل الثورة و التمرد ضد حكام بغداد 

عاجم و عن رأيه يف الدولة العباسية اليت ملك زمامها العجم و الديلم و الترك من خدم األ
                                                        

 .346.ص. 1ج. املصدر نفسه )93(
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اخللفاء، و عن رأيه يف اخلليفة الضعيف الذي ال ميلك من أمر نفسه شيئا، كل ذلك جلب 
  .لشاعرنا رغم صغر سنه التخوف منه مما جعل أعداءه يسعون إىل الوايل من أجل سجنه

  أبا الطيب املتنيب مل يدع النبوة و إمنا كان يف نفسه كربياء   و على وجه العموم، إن  
  
  
  :و عظمة، حىت ليقول أبو القاسم املظفر الطبسي يف رثائه  

  )95(و يف كربياه يف سلطـان    كان من نفسه الكبرية يف جيش 
  أي شان يرى لبكر الزمان    ما رأى النـاس ثانـي املتنـيب 
  رت معجزاته يف املعاينظه    هو يف شعـره نـيب و لكـن 

  :و صفات الكربياء، و العظمة و التعايل؛ عرب عنها يف أشعاره حيث قال  

  )96(أنا الثريا و ذان الشيب و اهلرم    ما أبعد العيب و النقصان عن شريف 
  :و قوله

  )97(فهي الشهادة يل بأين كاملُ    و إذا أتتـك مذمـيت من ناقـص 
  :و قوله

  )98(و لكن معدن الذهب الرغام    لعيـش فيهـم وما أنا منهـم با
  :و قوله

  )99(بأنين خري من تسعى به قدم    سيعلم اجلمع ممن ضم جملسـنا
  :و قوله

                                                        
 .118. ص 1أبو الطيب املتنيب حاشية رقم : بالشري )95(
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  )100(كمقام املسيح بني اليهـود    ما مقامي بأرض نـخلـةَ إال 
و من خالل هذا كله، إننا نستبعد أن يكون املتنيب صاحب النظر العقلي الثاقب والفكر   

النري و الرؤية الراجحة أن يكون قد تنازل إىل سخف ادعاء النبوة و نزول القرآن عليه و ادعائه 
  .املعجزات؛ إال إذا كان املنطق خيالف دأب احلياة

مل يزل املتنيب بعد خروجه من االعتقال يف مخول و ضعف حال يف بالد الشام حىت   
من قبل سيف الدولة و مدحه بعدة قصائد  اتصل بأيب العشائر بأنطاكية حيث كان واليا عليها

  :أوالها
    )101(حتسب الدمع خلقة يف املآقي      أتراهـا لكثـرة العشـاق 

و على العموم، ما إن أطلق سراح شاعرنا حىت أخذ جيول يف أقطار البالد الشامية   
         مادحا أعياا فعرفته دمشق و بعلبك و محص و طرابلس و منبج و أنطاكية و الالذقية  

فحدث . انطلق املتنيب مطوفا على اآلفاق طالبا للمعايل. و طرسوس، و صور، و طربية و الرملة
له أن عرف شيئا من مسو احلظوة عند بعض األمراء أمثال آل تنوخ يف الالذقية، و بدر بن عمار 

وجاهة و أتيح له شيء من الشهرة حىت أصبح ذوو ال. يف طربية، و احلسن بن طُغج يف الرملة
يتعرضون له ليمدحهم على حنو ما فعل ابن كيغلغ و كان يومئذ على طرابلس بعد ما كان يف 

محص، فمر به أبو الطيب و كان متوجها إىل أنطاكية، فسأله أن ميدحه، فماطله أبو الطيب       
و كان يرجو االتصال بسيف الدولة فكيف ميدح عامال لعدوه األخشيد؟ و مازال يماطله حىت 

  :اليت مطلعها )102( .تسىن له اهلروب بعد أربعني يوما فهجاه بقصيدته الشهرية

  (*)عرضا نظرت و خلْت أين أسلَم    هلوى النفوس سريرةٌ ال تعلم 
و مثله طاهر بن احلسني العلوي يف الرملة، فإنه كان يرغب أن ميدح بشعر املتنيب،          

ليه األمري أبو حممد احلسن بن طغج، و ضمن له عند العلوي و الشاعر يأىب أن ميدحه حىت أحل ع
مئات من الدنانري ففعل أبو الطيب، و ملا دخل على طاهر لينشده شعره فيه نزل طاهر عن 

                                                        
 .319.ص. 1ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي )100(
 .362.ص. 2ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي )101(
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سريره و التقاه مسلما عليه مث أخذ بيده فأجلسه يف املرتبة اليت كان فيها و جلس هو بني    
  )103(.يديه

ألمراء مل تغنه من فقر و مل حتل دون تذمره على الدهر،         على أن حظوته عند هؤالء ا  
ومازال . و قد أورثته أعداًء و حسادا فكانوا يكيدون له مكايد و كان هو ال يرمحهم جائه

كذلك دأبه بني مخول و شهرة و فقر و غىن حىت نزل بأنطاكية و عليها أبو العشائر احلمداين 
فأكرمه أبو  –كما أسلفنا  –تصل به و مدحه بعدة قصائد من قبل ابن عمه سيف الدولة فا

  .العشائر و أحسن مثواه و كان سبب اتصاله بسيف الدولة
  

  ):ھـ346 -ھـ  337(اتصال المتنبي ببالط سیف الدولة  -
كانت حلب أيام املتنيب عاصمة إلمارة عربية تشمل اجلزيرة و مشايل سوريا و أمريها   

كان بنو محدان ملوكا و أمراء أوجههم : "يقول الثعاليب. الدولة علي بن محدان امللقب بسيف
للصباحة و ألسنتهم للفصاحة و أيديهم للسماحة و عقوهلم للرجاحة، و سيف الدولة مشهور 

غرة الزمان و عماد اإلسالم و من به سداد الثغور و سداد ... بسيادم، و واسطة قالدم
ب تكف بأسها و تغل أنياا و تذل صعاا، و تكفي األمور، و كانت وقائعه يف عصاة العر

الرعية سوء آداا، و غزواته تدرك من طاغية الروم الثأر و حتسم شرهم املثار، و حتسن يف 
اإلسالم اآلثار، و حضرته مقصد الوفود، و مطلع اجلود و قبلة اآلمال، و حمط الرحال و موسم 

ما  –بعد اخللفاء  –تمع قط بباب أحد من امللوك إنه مل جي: األدباء و حلبة الشعراء، و يقال
اجتمع ببابه من شيوخ الشعر و جنوم الدهر، و إمنا السلطان سوق جيلب إليها ما ينفق لديها،   

  .)104("و كان أديبا شاعرا حمبا جليد الشعر شديد االهتزاز ملا ميدح به
يف تراثنا التارخيي          و هذه هي صورة سيف الدولة يف أذهان الكثريين من معاصريه و  

و األديب و كان من نصيب شاعرنا املتنيب عندما قدم إىل أنطاكية لزيارة أيب العشائر أن قدمه 
و اشترط املتنيب على . هذا األخري إىل سيف الدولة فأثىن عليه و بصره مبرتلته من الشعر و األدب

ده إال و هو قاعد، و أنه ال يكلف تقبيل سيف الدولة أول اتصاله به أنه إذا أنشده مدحيه ال ينش
                                                        

 .315 – 314.ص. أدباء العرب يف األعصر العباسية: البستاين، بطرسانظر  )103(
 .28، 27.ص. 1ج. يتيمة الدهر: الثعاليب )104(
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ما  ىلاألرض بني يديه، فنسب إىل اجلنون، و دخل سيف الدولة حتت هذه الشروط و تطلع إ
  :و ملا أنشده قصيدته اليت مطلعها. هـ 337يرد منه و ذلك يف سنة 

  )105(بأن تسعدا و الدمع أشفاه سامجه    وفاؤكما كالربع أشجاه طامسه 
  :قولهفلما أاها ب  

  )106(و تدخر األموال و هـي غنائمـه    حتاربه العـداء و هـي عبـيده 
  و يستعظمون املوت و املوت خادمه    و يستكربون الدهر والدهر دونه 

  الذي مسـاه سيفـا لظاملـه نو إ    الذي مسى عليـا ملنصـف  نو إ
  و تقطع لزبات الزمـان مكارمـه    و ما كل سيف يقطع اهلام حده 

قعه عنده و قربه و أجازه اجلوائز السنية، و مالت نفسه إليه و أحبه فسلمه إىل حسن مو  
   .الرواض فعلموه الفروسية و الطراد و املثاقفة

و صحب سيف الدولة يف عدة غزوات إىل بالد الروم ومنها غزوة الفنا اليت مل ينج منها   
   .إال سيف الدولة و ستة أنفار أحدهم املتنيب

سيف الدولة وافر النعم فكان يعطيه كل سنة ثالثة آالف دينار على ثالث  و أفاض عليه  
إضافة إىل نوافل األعطيات و اخليل و اجلواري و الضيع حىت بلغ ما ناله يف مدة أربع  قصائد

و هي ثروة ضخمة فال عجب أن يشعر أبو الطيب  )107(.سنوات مخسة و ثالثني ألف دينار
   :الفقر و التطواف للتكسب و خياطب سيف الدولة بقولهبلذة الغىن و ينـزع عن شكوى 

  )108(و أنعلت أفراسي بنعماك عسجدا    تركت السرى خلفي ملن قل ما له 
و لكن هذه الرفاهية اليت كان حيظى ا عند سيف الدولة جلبت له حسادا كثريين،   

.  قلب األمري عليه فراحوا يكيدون له املكايد و يرمونه بكل نقيصة و يعيبون شعره، و يغلظون
و مل ختف على املتنيب قوة خصومه، فقاومهم بعنف و احتقار يرد الصاع صاعني، و إذا رأى 

                                                        
 .325.ص. 3ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي )105(
 .342 – 341.ص. 3ج. املصدر نفسه )106(
 .78 – 71.ص. الصبح املنيب: انظر البديعي، يوسف )107(
 .291.ص. 1ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي )108(
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  :من سيف الدولة ميال إليهم عاتبه و استنجده عليهم

  )109(فأنت الذي صريم يل حسدا    أزل حسد احلساد عين بكبتهم 
حيث إن . ؤدب سيف الدولةو كان أشد خصومه أبو فراس احلمداين و ابن خالويه م  

.         أبا فراس و هو شاعر و أمري كان يتأذى من شهرة أيب الطيب املتنيب و إيثار سيف الدولة له
و كان يغيظه أن يعرض أبو الطيب عنه فال خيصه مبدحيه فكرهه أبو فراس و متىن إسقاطه        

جعل سيف الدولة يدير وجهه  و كسر كربيائه؛ و هكذا ظل أبو فراس يتربص به السوء، حىت
  :عنه فكان للمتنيب أن نظم قصيدة يعاتبه فيها و اليت مطلعها

  )110(و من جبسمي و حـايل عنـده سقـم      واحر قلباه ممن قلبه شبـم 
  :و ملا وصل إىل قوله

  )111(و الضرب و الطعن و القرطاس و القلم    فاخليل والليل والبيداء تعرفين 
ما أبقيت لألمري إذا وصفت نفسك بالشجاعة و الفصاحة والرياسة  و : "قال أبو فراس

  )112("و السماحة، متدح نفسك مبا سرقته من كالم غريك، و تأخذ جوائز األمري؟
أن غضب من كثرة مناقشته يف هذه القصيدة و كثرة دعاويه فيها "فكان لسيف الدولة   

  :لفقال املتنيب يف احلا. فضربه بالدواة اليت بني يديه

  "فمـا جلـرح إذا أرضـاكم ألـم    إن كان سركم ما قال حاسدنا 
  :أخذت هذا من قول بشار: فقال أبو فراس على الفور

  )113("قول الوشاة فال شكوى و ال ضجر    إذا رضيتم بأن جنفى و سركم  
فلم يلتفت سيف الدولة إىل ما قاله أبو فراس و أعجبه بيت املتنيب و رضي عنه يف احلال   

                                                        
  .289.ص. 3ج. املصدر نفسه  (109)
  .362.ص. 3ج. املصدر نفسه  (110)
  .369.ص. 3ج. املصدر نفسه  (111)
  .1993.دار الفكر اللبنلين. بريوت. 39.ص.ابو الطيب املتنيب : محود حممد  (112)
  .40.ص.املرجع نفسه   (113)
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  .)114(أدناه إليه، و قبل رأسه و أجازه بألف دينار، مث أردفه بألف أخرى و
على أن هذه القصيدة إن كانت قد أرضت سيف الدولة مع ما فيها من غطرسة           

و كان أبو العشائر حاضرا . و غلظة يف العتاب فقد أغضبت أقاربه و حاشيته و رجال جملسه
عمه فأرسل غلمانا له ليوقعوا به فلحقوه بظاهر حلب ليال، فساءه أن يعرض الشاعر ببعض بين 

و لكن شاعرنا متكن من النجاة       . )115("خذ و أنا غالم أيب العشائر: "فرماه أحدهم و قال
   :و جرح أحد مهامجيه فقال أبياتا يف املناسبة مطلعها

  (116)و للنبل حويل من يديه حفيف    من أحبه  ىلو منتسب عندي إ
فى أبو الطيب عند صديق له و سيف الدولة يسأل عنه و ينكر أن يكون قد أمر بقتله و استخ

مث عاد إليه الشاعر ميدحه، و لكن اجتماع احلساد عليه كان ينغص . أو علم مبا دبر الغتياله
و نبه سيف الدولة  )117(.عيشه فسئم اإلقامة بينهم و آمله أن يعريهم األمري مسعه فأزمع الرحيل

  )118(و ال تعطني الناس ما أنا قائل    أذَا اجلود أعط الناس ما أنت مالك: بقوله
فلم حيفل سيف الدولة بتنبيهه، و ال منع اخلصوم عن الوقيعة به حىت كانت حادثة ابن   

فما هذه احلادثة يا ترى؟ قال عبد احملسن علي بن كوجك أن أباه . خالويه فجاءت ثالثة األثايف
ة سيف الدولة و أيب الطيب اللغوي، و أيب عبد اهللا بن خالويه كنت حبضر: حدثه فقال

النحوي، و قد جرت مسألة يف اللغة تكلم فيها ابن خالويه مع أيب الطيب اللغوي و املتنيب 
أال تتكلم يا أبا الطيب، فتكلم فيها مبا قوى حجة أيب الطيب : "ساكت، فقال له سيف الدولة

  .)119("اللغوي و ضعف قول ابن خالويه
اسكت : فحصل أن أخرج ابن خالويه من كمه مفتاحا ليلكم به املتنيب، فقال له املتنيب  

فضرب وجه املتنيب بذلك املفتاح  )120(وحيك فإنك أعجمي و أصلك خوزي فمالك و للعربية؟

                                                        
  .91-87.ص.الصبح املنيب . البديعي، يوسفانظر   (114)
  .40.ص.أبو الطيب املتنيب : محود، حممد  (115)

  .292.ص. 2ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي  (116) 
  .40.ص.ابو الطيب املتنيب. انظر محود، حممد  (117)
  .117.ص. 3ج. التبيان يف شرح الديوان: عكربيال.   (118)
  .40.ص.أبو الطيب املتنيب: محود، حممد  (119)
  .41.ص. املرجع نفسهانظر   (120)
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فأسال دمه على وجهه و ثيابه، فغضب املتنيب من ذلك إذ مل ينتصر له سيف الدولة ال قوال و ال 
   .، فكان ذلك أحد أسباب فراقه سيف الدولةفعال

  :رحیلھ إلى مصر -
فارق أبو الطيب حلب متوجها إىل دمشق ألن محص اليت أحبها كانت من أعمال   

سيف الدولة، فلم يذهب إليها بل اختذ طريقه إىل دمشق و كان عليها من قبل كافور حاكم 
طلب منه واليها أن ميدحه بشعره  فلما نزهلا أبو الطيب. مصر وال يهودي يعرف بابن مالك

أسوة بغريه؛ فرفض و كره املقام بدمشق من أجله، لكن هذا اليهودي جعل كافور اإلخشيدي 
يطلب أبا الطيب، فسار إىل الرملة يف اجلنوب و تلقاه أمريها احلسن بن طغج بالتكرمي، إذ محله 

فمدحه أبو الطيب بقصيدة على فرس مبوكب ثقيل و قلده سيفا حملى و أعطاه هدايا غالية، 
  .)121(أشار فيها إىل ما حلقه من ديد و وعيد من األدعياء و احلساد

و ملا كتب كافور إىل أمري الرملة يف طلب أيب الطيب مل جيد بدا من الرحيل إليه، و أقبل املتنيب 
بأمره مث  على كافور مبصر، فاحتفى به هذا األخري و أمر له مبرتل و وكل به من خيدمه و يعىن

  )122( .طالبه مبدحه، فاستجاب أبو الطيب بتحفظ و محل نفسه على أن يقول ما ال يرضيه

  :فقال فيه أول مرة قصيدة مطلعها

  )123(و حسب املنايا أن يكن أمانيـا    كفى بك داًء أن ترى املوت شافيا 
  مداجيـا صديقا فأعياأو عـدوا    متنيتـها ملـا متـنيت أن تـرى 

تطع أن يشترط على كافور ما اشترط على سيف الدولة و هو ينشده شعره و مل يس  
  .فوقف بني يدي اإلخشيدي يلقي شعره و كان ظاهره مدحا و باطنه كما و استهزاء

ومهما يكن من أمر، فقد لقي أبو الطيب حفاوة من كافور أول األمر، فكان يزهو   
ر كما كان يفعل يف جملس سيف الدولة، بنفسه و ينال من الشعراء الذين حيضرون جملس كافو

فكرهوه و غضبوا عليه و راحوا يدلون على مواضع اهلزء و التهكم بشعره احملسود ليدسوا له 
                                                        

(121)  Voir Pellat Charles, langue et littérature arabes P 116-119 Ed Armand Colin Paris 
1970   

  .42.ص.انظر محود، حممد أبو الطيب املتنيب   (122)
  .281.ص. 4ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي  (123)



  

 71

و كانت املطامع تغري أبا الطيب و تزين له استغالل كافور و استرضاءه .عند احلاكم و الوزير
اطل متهيبا شأنه و طموحه، و ملا فهو يريد منه والية و حكما، فوعده بذلك، غري أنه كان مي

هو يف الفقر و عدم العون مست به نفسه إىل النبوة فكيف : "أحل املتنيب قال كافور لبعض مقربيه
و كان كافور أديبا سياسيا فلم ختف عليه خافية مما جاء . )124( "يكون أمره إذا أصاب الوالية؟

دته و يظفر مبدحه، و تنازعت بشعر أيب الطيب، لكنه احتمله على مضض لعله يكتسب مو
  .حياة أيب الطيب و هو يف مصر عداوة من احلساد و املتربمني به ال تقل عما لقي يف حلب

لقد أقام مبصر كارها ضجرا، و كان يسكن على مقربة من قصر كافور و من جملسه و يظهر 
  )125(و لكن قربا بالبعاد يشاب      أرى يل بقريب منك عينا قريرةً : هذا من قوله

و ملا ضاقت به مصر و ضاق ا أعد العدة للرحيل، و كان موسم العيد يستقبله كافور بالفرحة 
و يوزع فيه اهلدايا على كبار جنده و حاشيته، و كان املوسم فرصة ساحنة مواتية للهروب، إذ 

الفالة إن كافور حال بينه و بني السفر، لكن املتنيب خلص ليال، فسرى يطلب النجاة  و يطوي 
جند و احلجاز أم ميضي إىل العراق؟  ىلو فر مباله و رجاله و إبله و خيله حائرا يف دربه، أيتوجه إ

و طلبه كافور ففاته، و قد غلب الشاعر احلنني إىل موطنه األول فضرب يف البادية إىل الكوفة؛ 
  :يدته املشهورةو قبيل انطالقه منها قال قص. )126(بعدما قام مبصر ما يزيد عن أربع سنوات

 127(مبا مضـى أم ألمر فيك جتديـدُ     عيد بأية حال عدت يا عيـد(  
و مع هذا، فقد وجد يف مصر من عطف عليه و شجعه و أراه من نفسه ما استحق عليه   

املدح يف حياته و الرثاء بعد موته و هو األمري أبو شجاع فاتك الذي خصه أبو الطيب بأصفى 
  :حيث قال يف مدحه. )128(املدح و أعمق الرثاء

  ُ)129(كالشمس قلت و ما للشمس أمثال    كفاتك و دخولُ الكاف منقصة 
  هولٌ منته مـن اهليجـاء أهـوالُ    أبو شجاع أبو الشجعان قاطبـة 

                                                        
  .112 – 110.ص. الصبح املنيب: البديعي، يوسف  (124)
   .198.ص. 1ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي (125)
   .43.ص.انظر محود، حممد املتنيب  (126)
  .39.ص. 2ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي  (127)
  .44.ص.ود، حممد املتنيب انظر مح  (128)
  .279. 3ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي  (129)
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و ملا مات رثاه بعد خروجه من مصر ذاكرا له أعز ذكرى يف قصيدتني من أروع شعره           
  :ثل قولهمب )130(و هاجيا كافورا

  )131(و يعيش حاسده اخلصي األوكـع    أميوت مثل أيب شجاع فاتـك 
و إذن فقد لبث املتنيب يف مصر أربع سنوات و بضعة أشهر مكرما معززا حينا،           

و حمسودا مبغضا أحيانا، و طامعا منذ أقبل على حاكمها اإلخشيدي كافور مبا مل يطمع مبثله 
بالعطايا و اهلبات عن التماس املزيد من املال، فكان يلمح تارة يف  عند سيف الدولة الذي أغناه

  :شعره إىل ما يريد و تارة أخرى يصرح فيقول
  )132(فريجع ملْكًـا للعراقيـن واليـا     و غري كثريٍ أن يزورك راجـلٌ 

  :و يكرر الرجاء بإجناز الوعد فيقول لكافور  

  )133(فجودك يكسوين و شغلُك يسلُب    إذا مل تنطْ يب ضيعةً أو واليـة 
و بقي أبو الطيب يرجو من كافور أن يوليه صيداء من بالد الشام أو سواها من   

الصعيد، و كافور مياطل و يروغ منه باحليلة و الترضية بالذهب، حىت دب اليأس يف صدر أيب 
الذي كان يعزيه  " شجاعفاتك أبو "فحدثته نفسه بالرحيل لوال صديقه . الطيب و سئم املقام

و يسليه فلما أدركه املوت أعد املتنيب العدة للسفر و أرسل إىل كافور يستأذن يف املسري، غري أن 
هذا األخري رفض و جعل يعلله بالبقاء و ميسكه بني إشفاق و خشية من التعريض به و التشنيع 

  )134( .العودة إىل بلده عليه، لكن املتنيب كان قد أحكم خطة السفر كما سبق الذكر و فضل

  :في بالد العراق و فارس -
و نظم ) هـ 351(سار أبو الطيب املتنيب حىت دخل الكوفة يف شهر ربيع الثاين سنة   

  :املقصورة اليت أوهلا

                                                        
  .43.ص.انظر محود، حممد املتنيب   (130)
  .275.ص. 2ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي  (131)
  .290.ص. 4ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي  (132)
  .182.ص. 1ج. املصدر نفسه  (133)
  44.ص.محود، حممد ، ابو الطيب املتنيبانظر   (134)
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  )135(فدا كلّ ماشيةَ اهليدىب      أال كلُّ ماشية  اخليزىل 
  )136( .و هجا كفورا و صف فيها مسريه من مصر، و ذكر املنازل اليت قطعها،  

و معه هدية ) هـ 352(و بلغ سيف الدولة قدومه إىل الكوفة فأرسل إليه ابنه من حلب سنة 
فمدحه أبو الطيب بقصيدة و أرسلها إليه، مث ماتت أخت سيف الدولة فنظم املتنيب . سنية

    .)137(حلب ىلقصيدة يعزيه فيها و بعث ا إ
دق و الروعة حبيث دفعت بعضهم إىل الزعم و قد جاءت هذه القصيدة غاية يف الص

بوجود عالقة حب بني الشاعر و خولة أخت سيف الدولة مث أرسل إليه سيف الدولة كتابا 
  :، فأجابه أبو الطيب بقصيدة مطلعها)138(خبط يده يسأله املسري إليه

  )139(فسمعا ألمرِ أمريِ العرب      فهمت الكتاب أبر الكُتبِ 
طلب سيف الدولة بل لبث بالكوفة حنو ثالث سنوات حيث قصد بغداد   لكنه مل يلب  

و كان ا اخلليفة املطيع هللا؛ و السلطان بيد معز الدولة بن بويه و وزيره املهليب، فرغب املهليب 
فاغتاظ الوزير املهليب . أيب الطيب يف أن ميدحه فأعرض، معلال رفضه بأن ال ميدح غري امللوك ىلإ

  .)140(شعراء بغداد و هم كثر منهم ابن احلجاج و ابن سكرة اهلامشي و احلامتيحىت أغرى به 
و ترفع عن مدح الوزير املهليب ) بغداد(ملا استقر بدار السالم : "جاء يف الصبح املنيب  

، شق ذلك على املهليب فأغرى به شعراء العراق حىت نالوا من كذاهبا بنفسه عن مدح غري امللو
فقال إين فرغت من . هجائه، فلم جيبهم، و مل يفكر فيهم، فقيل له يف ذلكعرضه و تباروا يف 

  : إجابتهم بقويل ملن هو أرفع طبقة يف الشعر منهم

  و من ذا حيمد الداء العضاال       أرى املتشاعرين غروا بذمي 
  . جيد مرا به الـماء الـزالال      و من يك ذا فم مر مريض 

                                                        
  36.ص. 1ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي  (135)
  .127/128.ص. الصبح املنيب: البديعي، يوسف  (136)
  .129.ص.املصدر نفسه    (137)
  .130.ص. املتنيب: شاكر، حممود حممدانظر   (138)
  .96.ص. 1ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي  (139)
  .135.ص. املتنيب: شاكر، حممود حممدانظر   (140)
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  :و قويل

  )141(ُ"فهي الشهادة يل بأين كامل       و إذا أتتك مذميت من ناقص
و ملا بلغ احلسن بن لنكك بالبصرة ما جرى على املتنيب من وقيعة شعراء العراق فيه         

و استخفافهم به، و كان له حاسدا طاعنا عليه، هجاه زاعما أن أباه كان يبيع املاء يف      
ء معز الدولة أن يصدر رجل عن حضرة و خالل زيارة املتنيب هذه إىل بغداد سا. )142( الكوفة

  .)143( "عدوه سيف الدولة فال يلقى أحدا مبملكته يساويه يف صناعته
فما كان من احلامتي إال أن تعرض ملناظرة أيب الطيب فجاءه يف داره، فازدراه املتنيب و مل   

  )144(.يوقره، فحنق و اندفع ينتقده و يظهر عيوبه
قادهم له بالتأين عليهم و على خليفتهم العباسي و رجال فكان أليب الطيب أن واجه انت  

قصره و حكمه، فزادهم غيظا، مث ما لبث أن ردد شعره على كل من كان يف جملسه دون يب 
  .الكوفة و مل يرجع إىل بغداد حىت مات الوزير املهليب خصمه العنيد ىلو ال حترج حىت عاد إ

اد إىل بالد فارس مصطحبا صديقه و راوية شعره مث تشاء األقدار أن خيرج املتنيب من بغد  
عليا بن محزة البصري، فعلم خبربه أبو الفضل بن العميد وزير عضد الدولة احلسن بن بويه 
الديلمي فأرسل ابن العميد يدعوه لزيارته يدعوه لزيارته بأرجان يف طريقه إىل فارس، و كان 

و مودته، فلما وصل إىل أرجان رآها حقرية هذا الوزير كاتبا و أديبا طمع يف لقاء املتنيب 
متواضعة، فأرسل إىل ابن العميد يعلمه بوصوله، و كان أبو الفضل تواقا إليه فخرج مبوكب 

و ملا رأى أبو الطيب هذه احلفاوة فاضت قرحيته . )145(هـ 354الستقباله و كان ذلك عام 
  :نفسه قال الرائية اليت مطلعهامتدحا باحملتفي و تعبريا عما خياجله من جوى و اعتزاز ب

  )146(و بكاك إن مل جير دمعك أو جرى      باد هواك صربت أم مل تصربا 

                                                        
  .145 – 143.ص. الصبح املنيب: البديعي، يوسف  (141)
  145 – 143.ص. املصدر نفسه  (142)
  .7.ص. الرسالة املوضحة: احلامتي  (143)

  .11، 10.ص. الرسالة املوضحة: احلامتي  (144)
  .86.ص. 1ج. يتيمة الدهر: الثعاليب   (145)
  .160.ص. 2ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي  (146)
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  :و فيها يقول  

  )147(شاهدت رسطاليس و االسكندرا      من مبلغ األعراب أين بعدها 
و جاءت دعوة من شرياز إىل أيب الطيب أرسلها عضد الدولة طالبا زيارته، فتردد يف   

  .كن ابن العميد أغراه بقبوهلا و أطمعه مبا قد يتلقاه من مكرماتاالستجابة، ل
و استقبله رسول من قبل عضد الدولة بالتكرمي، و ملا طلب أن يسمعه من شعره أنشده   

  :القصيدة اليت فيها

  )148(ح فوق مكارمنـا و العـال      فلما أخننا وكزنا الرمـا
فنقل ما مسع إىل عضد الدولة الذي  فأحس هذا الرسول تعاظم أيب الطيب على الديلم  

                    )149(و ملا أنشده قصيدته اليت استهواه فيها مجال الطبيعة بفارس. داخلته الريبة يف ضيفه
  )150(مبرتلة الربيع مـن الزمـان      مغاين الشعب طيبا يف املغاين : و مطلعها

  و اللسان غريب الوجه و اليد      و لكن الفىت العريب فيهـا    
فكان لعضد الدولة أن وجدها مدحيا ممزوجا بالذم، لكنه مل جيد بدا من أن يضفي على   

  .مادحه و ضيفه أصناف الطيب و الكساء و معها صرة من الدنانري
و قد استطاع عضد الدولة مبا أويت من مكر و دهاء أن يداري أبا الطيب و هو الذي   

داوة و بغضاء، فيقال إنه أوعز إىل من خيلصهم منه بعد يعرف نواياه و ما يكن لقومه من ع
الذي مل يسامله الدهر  –و لقد ابتلي الشاعر )151( .رحيله و قد أقام ثالثة أشهر يف ديارهم

بأن تعرض له و هو بفارس أبو العباس الصاحب بن عباد طامعا يف زيارته إياه  –حيثما كان 
ى مقصوديه من رؤساء الزمان و هو إذ ذاك شاب بأصبهان و احلصول على مدحه و إجرائه جمر

و حاله حويلة كما قال، ومل يكن استوزِر بعد، كما يصف ذلك أبو منصور الثعاليب يف اليتيمةو 
ضمن له مشاطرة ماله، فلم يقم له املتنيب وزنا و مل جيبه عن كتابه و ال إىل مراده، األمر الذي 

                                                        
  .170.ص. 2ج.املصدر نفسه  (147)
  .41.ص. 1ج. املصدر نفسه  (148)
  46.ص.محود، حممد ، املتنيب   (149)
  .251.ص. 4ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي  (150)
  .1964. املعارف دار. القاهرة. 29.ص. املتنيب بني ناقديه: شعيب، حممد عبد الرمحن (151)
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كان أعلم  - كما يقول الثعاليب –ب شعره، لكنه جعل الصاحب حيقد عليه فاندفع يظهر عيو
الناس بغرره و روائعه يف الشعر و الفكر، و يذكر الثعاليب أن سفرته لدى عضد الدولة جنحت    

  )152(.و رحبت و حصل منه على أكثر من مائيت ألف درهم
كذلك خرج املتنيب من شرياز مكرما بأحسن توديع، و قد أشري عليه باصطحاب   
  .يف عودته إىل بالده الكوفة فأىب اعتدادا بنفسه اخلفراء

  

  :حــــــــــول مقتلــــــــھ
فمنهم من يرى أن فاتك بن أيب جهل بن فراس األسدي هو . اختلف الرواة يف مقتل املتنيب

هجاء املتنيب "الذي قتله بعدما ترصد له مبعية مجاعة من بين قومه و السبب يف ذلك يعود إىل 
 )153(" بن يزيد العتيب و إفحاشه يف اهلجاء بصورة متس العرض و ختدش الشرف البن أخته ضبة

  .فكان هلذا اهلجاء الالذع أن أثار محية فاتك فثار البن أخته
و منهم من يذهب إىل القول بأن ملعز الدولة البويهي يد يف قتل املتنيب ألنه أظهر   

بل أعمل على تسليط لسانه . فد عليهمااستخفافا به و بوزيره املهليب و مل ميدحهما حينما و
للنيل من العجم و حتريض العرب ضدهم األمر الذي جعل معز الدولة البويهي يتربص به السوء 

و هكذا كتب للمتنيب أن ينطفيء جنمه  )154(حىت وجد يف فاتك خري منفذ ملكيدته يف قتل املتنيب
هـ، و رحل  354ا من شهر رمضان سنة بضيعة تقرب من دير العاقول يوم األربعاء لليلتني بقيت

و لئن اختفى املتنيب جبسده فلم خيتف بأشعاره اليت . )155(معه ابنه حمسد و غالم له يدعى مفلحا
  .أثرت لغة الضاد فمنحتها جمدا عظيما و تراثا خالدا تسامى بروائع احلكم و آيات البيان

 الشباب العريب على إذا أردت أن تريب: و قد صدق من خلص مأثور أشعاره بقوله  
األخالق اليت متكنهم من الثبات على زالزل هذا العصر، و اجتهدت أن ترويهم شعر شاعر 
يتخذونه أسوة، فهل جتد بني امرئ القيس و أمحد شوقي من يسامي أبا الطيب يف هذا 

                                                        
  .86.ص.يتيمة الدهر : الثعاليب   (152)
  .1993. دار الفكر اللبناين. بريوت. 50.ص. أبو الطيب املتنيب: محود، حممد  (153)
  .51.ص. املرجع نفسه  (154)
  .52.ص. املرجع نفسه  (155)
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  .)156("الشأن؟
عية و الفكرية  حقا، لقد كان املتنيب إفرازا لعصره و حمصلة لظروفه السياسية و االجتما  

و األدبية حيث كان نتاجه الشعري وعاء صبت فيه كل هذه املعطيات و منوذجا حيتذيه الشعراء 
يف كل العصور ملا امتاز به من املعاين القوية و التجارب اإلنسانية الصادقة كما سنتبني من 

  .خالل دراستنا حلكمه؛ بدًءا من البحث يف مصادر حكمه هذه
  

                                                        
  .1986. دار املعارف. قاهرةال. 126.ص. 3ط. ذكرى أيب الطيب املتنيب بعد ألف عام: عبد الوهاب عزام   (156)



  
  

  
  
  
 

  
 .المصادر األصلیة )1

 

  .المصادر األجنبیة )2
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حظي املتنيب بشهرة مل حيظ ا غريه من قبل، حيث إن هذه الشهرة قد طبقت اآلفاق يف 

مث جاء " )1(:حياته و جعلته حمط أنظار األدباء و النقاد على حد سواء حىت ليقول ابن رشيق
ما السر يا ترى يف هذه الشهرة؟ : السائل أن يسألو من حق " املتنيب فمأل الدنيا و شغل الناس

     هل هذه الشهرة تفسرها كثرة األغراض الشعرية اليت تناوهلا؟ أم هي يف الصوغ الفين ألفكار
  و معانيه؟ أم يف عمق هذه األفكار و املعاين اليت تزخر ا معظم قصائده الشعرية؟

املفتاح السحري "ك دون كبري عناء أن و الواقع أن املتأمل يف منتوج شعر املتنيب يدر  
مست على غثاث "، هذه احلكمة اليت "احلكمة"إمنا هو  )2("العجيب الذي فتح به كل القلوب
كما سيتضح لنا فيما بعد عندما نتطرق إىل مظاهر البعد  )3("األمثال و صارت زينة األقوال

  .العقلي و الفين يف حكمه
يف مصادر احلكمة يف شعره، حىت نبين أرضية و ما يهمنا يف هذا الفصل أن نبحث   
تيسري فهم البحث عن مظاهر البعد العقلي و الفين يف حكمه، حيث إن األشياء  ىلتقودنا إ

  .تعرف بالرجوع إىل أصوهلا
و املتتبع ملصادر احلكمة يف شعر املتنيب من خالل املصادر و املراجع اليت تناولت   

  .مصادر أصلية و مصادر أجنبية:  من املصادرشخصيته األدبية يكتشف أن مثة نوعني
  

  :المصادر األصلیة) 1
و إين أرى أن املصدر األول إمنا يتمثل يف كون املتنيب يتمتع مبوهبة فطرية حيث برع يف 
نظم الشعر منذ نعومة أظافره كما كان ذا ذكاء مفرط و حافظة قوية و بديهة حاضرة و فكر 

و لفهم احلياة و فلسفتها                      –عامة–للمعرفة  أهلته"منظم هذه اخلصائص جمتمعة 
                                                        

 .ت.د. دار اجليل. بريوت. حتقيق حممد حمي الدين. 82.ص. 1ج. 4ط. العمدة يف صناعة الشعر و نقده: ابن رشيق، أبو علي احلسن )1(
 .1978جانفي . تونس. 4عدد . 67.ص. جملة األقالم. حكمة املتنيب: ماجد، جعفر )2(
 .68.ص. املرجع نفسه )3(
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  .)4("-خاصة–
واملوهبة باعتبارها استعدادا فطريا جتعل صاحبها يتوافر على قدرات عقلية استثنائية يف 

  .حاجة إىل تنمية و تطوير
يف الوسط الذي تلقى  –أوال  –و قد وجدت موهبة املتنيب أسباب تنميتها و تطويرها 

اختلف املتنيب إىل كتاب فيه أشراف : "األول مبسقط رأسه الكوفة، يقول البغدادي"ه تعليمه في
العلويني، فكان يتعلم دروس العلوية شعرا و لغة و إعرابا، لقد عرف تعليم الصبيان يف الكتاب 
منذ فترة مبكرة، و انتشرت الكتاتيب منذ القرن الثاين اهلجري يف املدن و القرى، حىت أصبح 

  .)5("لكل قرية كتاب أو أكثر، و كانت الكتاتيب ملحقة باملساجد أو مستقلة عنها
و ثانيا بانكبابه على دراسة العلوم يتلقفها أىن وجدها، حيث كان جيمع املؤلفات       

  .و يقضي الليايل ساهرا يتصفح أوراقها و يرتشف رضاا و يعقب عليها
و مما "د أفضل مما قال عنه حجر العسقالينو أما عن ذكائه و قوة استحضاره فال جن  

جعفر بن (يذكر يف سرعة جواب املتنيب و قوة استحضاره أنه حضر جملس الوزير ابن حنزابة 
  .و فيه أبو علي اآلمدي األديب املشهور فأنشده املتنيب أبياتا جاء فيها التهنئات) الفرات

  . التهنئة مصدر واملصدر ال جيمع: فقال له أبو علي
  أمسلم هو؟ : فقال املتنيب آلخر جبانبه

  .هذا أستاذ اجلماعة ! سبحان اهللا: فقال
  التحيات؟: إذا صلى املسلم و تشهد أليس يقول: فقال املتنيب

  .)6("قال فخجِل أبو علي و قام
و املصدر الثاين، إمنا يتمثل يف ارحتاله يف مستهل شبابه إىل البادية حيث صاحب 

و رجع إىل الكوفة شاعرا . خذ عن شيوخهم كثريا من شوارد اللغةاألعراب و ال بسهم و أ

                                                        
 .226.ص. شعر املتنيب: أبو العال، مصطفى )4(
 .ت.د. دار الشروق. بريوت. 382.ص. 1ج. خزانة األدب و لب لباب لسان العرب: البغدادي، عبد القادر بن عمر )5(
. مؤسسة األعلى للمطبوعات و النشر. بريوت. 160 – 159.ص. 1ج. 2ط. لسان امليزان: ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي )6(

1971. 
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  حاذقا عاملا باللغة و أسرارها، فتنقل من بادية العراق إىل بادية الشام، و من البدو إىل احلضر،   
  

و كان الفضل يف . و من املدر إىل الوبر مترددا بني القبائل و خمايل العبقرية مبشرة خبري منه كثري
  )7( .الذي الزمه يف هذه األسفار األوىلذلك ألبيه 

و قد الزم الوراقينمتخذا كراريس يدون فيها شعره و خواطره فيما يروقه من شعر 
و كانت هذه الكراريس عدته و زاده يف . أيب متام، البحتري و بشار و أيب نواس: النوابغ أمثال

عا يف ذهنه و خياله فكان شعره ال جتواله و رحيله، و لقد بقي أثر البادية عميقا يف حياته مطبو
خيلو من هذا األثر حىت بعد انتقاله إىل احلضر، فكانت لغة البادية عالقة مبعانيه و قوافيه، يترمن 

  .)8(بالوفاء و الفداء و يولع بالبطولة، و يتغىن بالرماح و السيوف و مححمات اخليل
و اإلنسان عموما يستقي . بهو املصدر الثالث حلكمة املتنيب إمنا هو دون منازع جتار  

جتاربه من حيث هو كائن حي يرغب و حيس و يدرك و ينفعل و يعرب و يريد و يفعل و هو يف 
كل ذلك يتأثر باألحداث اليت يعيشها فيصوغ منها مادة تفكريه و يستخرج منها عربا و مواعظ 

جتاربه، و قد كانت تقيه االحنراف عن جادة الطريق و شاعرنا ال يشذ عن هذا املبدإ يف رصد 
إا أحداث . ثرية، غنية بقدر ثراء األحداث و الظروف اليت عاشها –حقا  –جتاربه متعددة 

ميتزج فيها النجاح باإلخفاق و املسرات باألحزان و التألق بالفشل و حسن الظن بسوئه        
صبها يف جمرى  و قد صاغ املتنيب كل هذه التجارب و. و السؤدد بالذل، و العظائم بالصغائر

فإن لكل حكمة يف شعره أصال تارخييا يف قلب هذا الشاعر الذي مل يكن قلبه "غرض احلكمة 
ينسى شيئا أو يفلته و كأين به و هو يقول البيت السائر و املثل الشرود، كانت تتراءى حتت 

سبب ممدود عينيه و يدوي يف مسمعه كل ما مر به مما أثر فيه، فيقول البيت و يف كل لفظة منه 
  .)9("إىل ذكرها أو فكرة يتخيلها

و إننا نرى أنه ما من شاعر متر به من الظروف و األحداث ما مرت باملتنيب جلدير بأن   
يظهر يف غرض احلكمة قبل غريه من األغراض و السيما إذا أضفنا إىل هذه األحداث          

                                                        
 79.ص. 1ج. يتيمة الدهر: انظر الثعاليب )7(
 .20.ص. الصبح املنيب: البديعيانظر  )8(
 .76.ص. املتنيب: شاكر، حممود )9(
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به يغوص اليتيم يف أعماق . نسانيةو الظروف عامل اليتم حيث إن اليتم وحده خمرب النفس اإل
إن اليتم قد وجه سلوكه و علمه قبل األوان إىل أشياء ما كان . السرائر فيِسر ما تسر األضالع

أليس هو       . و يف مقدمة ما تعلمه من اليتم مغالبة الصعاب و حتمل املشقة. ليعرفه لواله
  :القائل

ـنإال سيد فط دالُملا ي      ال يدرك ا10(شق على السادات فع(  
  اجلود يفقر و اإلقدام قتـالُ      لوال املشقة ساد الناس كلهم 

أما عن املصدر الرابع، فيمكن ذكر احلياة الفكرية اليت سادت القرن الرابع اهلجري الذي   
       و قد شاع يف هذا العصر اقتناء الكتب، و كثرت املكتبات و صار امللوك     . عاش فيه املتنيب

و األمراء بعد اخلليفة األمني يفاخرون باقتناء املصنفات، و يتسابقون إىل شراء نوادرها، فكان 
هـ خزانة كتب حافلة، و حني ذكر حبضرته أن للخليل بن  386للخليفة العزيز املتوىف عام 

عندهم نادى خزنة مكتبته و أمرهم بإحضار ما " العني"أمحد كتابا نادرا يف اللغة و هو كتاب 
  .من هذا الكتاب النادر، فأحضروا من فورهم ما زاد على ثالثني نسخة منه

و كان لعضد الدولة بفارس خزانة كتب مشهورة عليها أمناء و متعهدون، و مل يبق يف   
  )11(.عهده كتاب أو مصنف إال حصل على نسخة منه

شعراء و قد و كانت حلب أيام سيف الدولة دار علم و أدب و ملتقى املفكرين وال  
مزهوا بنوادر " احلَلَبة"كثرت فيها املكتبات، و كان قصره يف ظاهر حلب يف مكان يسمى 

فكافأ الفيلسوف أبا . و كان جيازي العلماء جبوائز مالية ليتفرغوا للعلم و التأليف. املصنفات
ظهر من أربعة دراهم كل يوم، و كان الفارايب أشهر من . هـ 339نصر الفارايب املتوىف سنة 

برسائلهم " إخوان الصفا"الفالسفة يف عصره فضال عن معرفته فن املوسيقى العربية، كما ظهر 
و كان هلا أثر بعيد يف . الفلسفية النقدية اليت أداروا حبوثها و حوارها يف الطبيعة و ما وراءها

ثري من تبصري العقول، بل نكاد نعدها من أسباب الثورة الفكرية، و كانت موردا عقليا لك
  )12(.املفكرين

                                                        
 .406.ص. 3ج. شرح ديوان املتنيب: الربقوقي )10(
 .1975. دار العلم للماليني. بريوت. و ما بعدها 400.ص. 2ج. 2ط. األعصر العباسية: فروخ، عمرانظر  )11(
 .ت.د. دار األندلس. بيوت. 45 – 44.ص). حماضرات يف الفلسفة العربية(من أفالطون إىل ابن سينا : صليبا، مجيلانظر  )12(
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كما ظهر يف هذا العصر أبو الرحيان البريوين، و أبو علي بن سينا و قد مهد الفيلسوف   
  )13(.الكندي الذي جاء يف العصر السابق كثريا من مناهج الفلسفة ملن جاء بعده

و إذا كان املتنيب قد عاصر هذه احلركة الفكرية املزدهرة، فإنه كذلك واكب حركة   
تألف فيها األدب من كل صنف فقد راجت سوق هذا األدب و تقرب به أهله إىل امللوك لغوية 

و كانوا بني متكسبني للمعيشة و بني حمبني موهوبني، و ال عجب فقد كان األدب . و األمراء
لألمة العربية منذ صدر اإلسالم حىت أواخر العهدين العباسي و األندلسي ديوان حكمتها        

  .مظهر تفكريها و شعورهاو فنوا و 
و إمنا كان أهله  –كما هو احلال يف مصطلح زماننا  –و مل يكن األدب منفردا وحده   

  .مازجني بينه و بني اللغة و أقيسة املنطق و البالغة
فأصحاب اللغة استطاعوا يف هذا العصر أن يكونوا لألمة العربية معجما واسعا؛ فكان   

منحة هذا الزمان يف اللغة، صنف معجمه على " الصحاح" إمساعيل بن محاد اجلوهري صاحب
حروف اهلجاء و انتقى يف شرح كلماته أحسن األلفاظ و أصحها فاستراح الناس على يديه من 
كتب اللغة اليت شاع فيها االضطراب و التشويش و مل تعرف التنظيم العلمي، و خري ما ينفع 

عملهم، و قد جاء معجم اجلوهري صحيح النسب  الناس ما استطاعوا أن يتداولوه يف ثقافتهم و
الذي صنفه اخلليل ومل يتمه و قيل أمته أو إن " العني"إىل صانعه و مل يكن مبتورا مثل كتاب 

  . تلميذه أكمله من بعده
و قد ساعد التطور الذي كانت متر به اللغة يف هذا العصر و احلضارة اليت مارسها   

فقها و انبساط سلطاا؛ إذ كان التعبري هو الوسيلة العملية العرب يف تنمية لغتهم و اتساع أ
  .لالستفادة من اللغة و إخراجها من معجماا و نصوصها إىل سوق التداول يف األخذ و العطاء

و رفد اللغة علم النحو و الصرف، و كثر العلماء الباحثون فيهما، و كان النحو خيضع   
و من الذين تضلعوا يف النحو و الصرف  . ية أو بصريةإىل فريقني لكل فريق نزعة منهجية كوف

هـ و أبو سعيد  395و اللغة يف هذا العصر أبو علي الفارسي و أمحد بن فارس املتوىف سنة 
السريايف و علي بن عيسى الربعي، و كان هذا األخري تلميذا أليب علي الفارسي الزمه بشرياز، 

                                                        
 .127 – 126.ص. املرجع نفسه )13(
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  )14(.و أخذ عنه اللغة و النحو
لي الفارسي فكان ذا رأي حر يف النحو و ثقة يف اللغة، و له أقوال كانت أما أبو ع  

الفاصل يف خمالفات كثرية، و كان يؤثر القياس و يعىن بقيمة األصالة للكلمة العربية و فتح باب 
  .التعريب للكلمات األعجمية

و جاء بعده ابن جين و هو من أصحاب أيب الطيب و خلصائه و كان الشاعر يثين   
" اخلصائص"و كان ابن جين من أكرب املعجبني بشعر أيب الطيب، و قد حفل كتابه . هعلي

بأصول النحو على مذهب أصول الكالم و الفقه و املقاييس و املطارحات اللغوية و النحوية 
  )15(.بينه وبني أستاذه أيب علي الفارسي و غريه من تالميذه و إخوانه

يضا احلركة األدبية، اليت كانت رافدا من روافد و ضمن احلياة الفكرية ميكن إدراج أ  
و السيما أنه عاصر معظم . التأثري يف شخصية املتنيب كشاعر عموما و كشاعر حكمة خصوصا

فهاهو ذا أبو الفرج األصبهاين . األدباء و الشعراء النوابغ الذين عاشوا يف القرن الرابع اهلجري
ملؤلف يظهر بنثره و شعره عاملا حضاريا ال يفىن و هذا ا" األغاين"يصنف لسيف الدولة كتابه 

حلياة مئات من الشعراء املطبوعني الذين تركوا يف  –حبق  –يف أدب العرب حيث إنه مرجع 
  )16(.الدنيا ذوب أرواحهم املرهفة، و غرائب سريهم يف احلب و احلرب و العبادة

) هـ 373(ن العميد و ظهر يف هذا العصر من أهل األدب البحت الكاتب أبو الفضل ب  
و قد كان واعي الفكر، حصيف الرأي و من عدول من كتبوا يف كالم العرب على الرغم من 
كونه فارسيا، و قد بالغ و هو وزير باحلفاوة بأيب الطيب الذي مدحه بغرر األماديح و سار إليه 

  )17(.فرتل ضيفا عنده
و قد حظي ابن . اربرسائل على هذا الغر) هـ 360(كما ظهر الصاحب بن عباد   

العميد مبدح أيب الطيب كما حظي الشاعر بعطاياه، أما الصاحب فقد تأىب عليه أبو الطيب      
و رفض أن ميدحه؛ فلقي املتاعب من جراء ذلك، إذ ألف الصاحب كتابا يف مثالبه لكنه مل يكن 

                                                        
 .ت.د. النشردار اآلثار للطباعة و . بريوت. 297.ص. 2ج. إنباء الرواة على أنباء النحاة: القفطي، مجال الدين أبو احلسنانظر  )14(
 .1971. دار املعارف. القاهرة. 230.ص. العالمة اللغوي ابن فارس الرازي: انظر رضوان، حممد مصطفى )15(
 .ت.د. املكتبة األجنلو املصرية. القاهرة. 1.ص. فنون الشعر يف جمتمع احلمدانيني: الشكعة، مصطفىانظر  )16(
 .1974. دار املعارف. القاهرة. 208.ص. 7ط. عريبالفن و مذاهبه يف النثر ال: ضيف، شوقيانظر  )17(
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رض عن مدحه،        له أثر يذكر، و بقي يف سجل التاريخ الزمين لألدب العريب أن أبا الطيب أع
  .)18(...أنا ال أمدح سوى امللوك":و قد سئل عن ذلك فقال

أما الشعر يف هذا العصر فقد انبعث يف قرحية املتنيب عبقرية فياضة و مواهب متجاوبة،    
و كان أبو الطيب أكثر الشعراء طموحا، بل كان يف هذا التألق و التجدد مثرة تطور فين       

ذا التمازج الفكري الذي بدأ من الثلث األول للقرن الثاين اهلجري؛ و ذلك ه. و متازج فكري
بقيام الدولة العباسية، فمنذ بشار بن برد حدثت يف شعر العرب هزة جديدة و طفر الشعر 
طفرة رائعة، و جاء أستاذ الشعراء حبيب بن أوس الطائي املعروف بأيب متام ففتح بابا جديدا 

مضى تلميذه البحتري على غراره يف صنع الشعر و قوله، و إن أدخل  لصناعة الشعر العريب و
عليه من ذوقه و فنه الشيء الكثري سواء يف الوصف و التصوير أم يف دقة املعىن و التعبري، كما 

أخذت تلوح بوادر االبتكار يف املعاين الطريفة، و كان أبو نواس و صحبه من شعراء اخلمر      
ا الشعر، فبعثوا فيه روح التجدد و التفنن، و كل ذلك مع احلفاظ على و اانة بدعا يف هذ

ديباجة القول احملكم الرصني و إبراز القصائد و املقطعات يف طراز رفيع يربط حاضر هذا الشعر 
مباضيه، لكن الروح الفنية اجلديدة دخلت هذا الشعر و آذنت احلضارة بتمازج الثقافات كما 

الرابع كل هذه الصفات و املزايا يف الشعر العريب ليستقبل أبو الطيب  آذن الزمن أن يرث القرن
هذه املواريث سائغة فيتداول أروعها و أبقاها و خيتص شعره بأقوى ما فيها و السيما ما يتعلق 

  )19( .باحلكمة اليت برز فيها و متيز ا عن غريه من الشعراء
ب املرء، فهذا ال يعين أبدا أن كل و على العموم، إذا قلنا بأن احلكمة عصارة جتار  

إنسان اغتنت جتاربه فاتسعت آفاق خرباته حىت استوعب احلياة جبميع مظاهرها قد أصبح 
  .حكيما ينتج احلكمة املؤثرة بال عناء

. كل إنسان توافرت له هذه اإلمكانات اخلاصة، إمكانات اإلنسان يف القطاع العقالين"  
يصبح حكيما بالفعل، مىت مت له أن جييد أصول الوسائل  إمنا هو حكيم بالقوة و مؤهل ألن

من لفظ منمق مجيل حيرك الفكر و يثري املشاعر و عبارات مزخرفة و قبل أن  )20("التعبريية الفنية

                                                        
 .وما بعدها 212. ص. املرجع نفسهانظر  )18(
 .93، 92. ص. العصر العباسي األول: ضيف، شوقيانظر  )19(
 .1970. منشورات املكتب التجاري. بريوت. 35.ص. الفن و األدب: عاصي، ميشال )20(
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و لكنه ال يصبح . تتوافر هذه الوسائل ال يكون احلكيم حكيما بالفعل و يبقى حكيما باإلمكان
يع التعبري الكامل عن حمتوى جتاربه بفاعلية و إبداعية عميقة حكيما عامال منفذا إال حني يستط

و هذا ما حصل مع شارعنا . و بناء حكمه بثوب فكري و فين يرضي العقل و الشعور معا
  .املتنيب

. و إن هذه املصادر األصلية اليت جعلته شاعرا حكيما بالفعل قد ساندا مصادر أجنبية  
ية؟ و إىل أي مدى أسهمت هذه املصادر يف إثراء حكم و إذن، فما هي هذه املصادر األجنب

  املتنيب و إغنائها؟
  

  :المصادر األجنبیة) 2
إن أهم ما مييز احلياة الفكرية يف القرن الرابع اهلجري الذي عاش فيه املتنيب هو ازدهار   

تنيب من الشعراء العقل العريب نتيجة امتزاج العلوم الدخيلة بالثقافة العربية اإلسالمية؛ و ملا كان امل
الذين استطاعوا أن يستوعبوا هذه املعارف الدخيلة و أن يتمثلوها يف إنتاجهم فقد كان غرض 

و هو نفسه يقر مبيله إىل هذا اللون من . احلكمة يف شعره خري ما ميثل استيعابه هلذه املعارف
  .)21("أنا و أبو متام حكيمان، و الشاعر البحتري: "الشعر حيث كان يقول

و يكفي  –ال حمالة  –املتمعن يف حكم املتنيب يدرك آثار تأثره ذه العلوم الدخيلة  و  
إذا كانت الشهوة فوق القدرة، كان هالك : "استدالال أن نذكر مقولة ألرسطو اليت يقول فيها

  ".اجلسم دون بلوغها
  :فقال أبو الطيب  

  )22(تعبت يف مرادها األجسام      و إذا كانت النفوس كبارا 
إذن فإن بصمات التأثري األجنيب يف حكم املتنيب قائمة، و مثل ما سبق أن بينا املصادر  و  

  :األصلية يف إنتاج حكمه، نتعرض اآلن إىل تبيان املصادر األجنبية و اليت نراها تتمثل فيما يأيت

  :الفلسفة الیونانیة ) أ
                                                        

 .249.ص. 1ج. الصبح املنيب: البديعي )21(
 .ت.د. دار املعارف. القاهرة. احلكمة يف شعر املتنيب: سالمة يسري )22(
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شرت اليهودية يف انت"إن صلة العرب بالفلسفة اليونانية ممتدة اجلذور يف التاريخ فقد 
جزيرة العرب قبل اإلسالم بقرون، و تكونت فيها مستعمرات يهودية و أشهرها يثرب و هي 

و ما جيدر ذكره يف هذا السياق أن اليهودية إمنا حلت جبزيرة  )23("اليت مسيت فيما بعد باملدينة
احلكم اليوناين بعد أن تأثرت بالثقافة اليونانية تأثرا كبريا ألا ظلت قرونا حتت "العرب 
من أحبار اليهود من تعلم الفلسفة اليونانية و تأدب بآداا، "و التاريخ خيربنا بأن " الروماين

و إن هؤالء األحبار هم الذين سربوا الديانة اليهودية   . )24("فتسربت تلك الثقافة إىل اليهودية
ا التعليل و الربهان لتأييد و نشروها يف اجلزيرة العربية و قد اعتمدوا الفلسفة يستمدون منه

  .عقيدم
و مل تكن اليهودية وحدها ارى الذي دخلت الثقافة اليونانية عن طريقه بل إن   

كانت النصراينة قبل دخوهلا جزيرة العرب حتمل يف "املسيحية قد نشرت تعاليمها بني العرب و 
أن  –تارخيا  –و من املعلوم . )25("ثناياها شيئا من الثقافة اليونانية كما هو الشأن يف اليهودية

يف العصور املسيحية األوىل كان كثري من آباء الكنيسة فالسفة قبل أن يكونوا رجال دين ألم "
رأوا من الضروري أن يؤيدوا أنفسهم و عقائدهم أمام الوثنيني، فلجأوا إىل الفلسفة يستمدون 

  .)26("أرسطو و أفالطون و غريمهامنها التعليل و الربهان، فتسربت إىل النصرانية فلسفة 
و كان النساطرة على األخص أكثر إملاما بعلوم اليونان؛ و منهم كثريون انتشروا يف   

  .احلرية، و بالتايل كان هؤالء النساطرة هم الصلة بني اليونان و العرب
و للسائل أن يسأل ما حظ الفكر اليوناين يف اجلزيرة العربية قبل اإلسالم و قد رافق   

انتشار اليهودية و املسيحية؟ و لإلجابة عن هذا السؤال نقول إن هذا الفكر قد تسرب من 
جمرى ضيق، ألن العرب مل يكونوا آنذاك يأخذون ممن حوهلم علما منظما باعتبار البعد الكبري 

بني العرب و غريهم من حيث الدرجة العقلية، و االقتباس إمنا حيدث عندما تتقارب      
  )27(.العقليات

                                                        
 .23.ص. فجر اإلسالم: أمني، أمحد )23(
 .25.ص. املرجع نفسه )24(
 28.ص. املرجع نفسه )25(
 .28.ص. املرجع نفسه )26(
 .29.ص. املرجع نفسه انظر )27(
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و على العموم، ميكن القول بأن تأثري الفكر األجنيب ومنه اليوناين يف العقلية العربية مل   
بداية لظهور ) ص(و لكن ميكن اعتبار عهد الرسول . يكن بذي شأن يذكر يف العصر اجلاهلي

يف ذات اهللا تعاىل و يف "بوادر التفكري الفلسفي، و قد أخذ املسلمون خيوضون غمار احلديث 
و قد عمل على توجيه فكرهم الوجهة الصحيحة  )28("على ذلك) ص(اته فنهاهم الرسول صف

و هو حديث يوافق ما جاء يف  )29("تفكروا يف اخللق و ال تفكروا يف اخلالق"حبديث له مفاده 
إن يف خلق السموات و األرض و اختالف الليل و النهار و الفلك "اآلية القرآنية الكرمية 

لبحر مبا ينفع الناس و ما أنزل اهللا من السماء من ماء فأحيا به األرض بعد اليت جتري يف ا
موا    و بث فيها من كل دابة و تصريف الرياح و السحاب املسخر بني السماء و األرض 

هذه اآليات و غريها من آيات أخرى تدعو املسلمني إىل إجهاد . )30("آليات لقوم يعقلون
  . ألخذ العربة و اخلضوع هللا عز و جلفكرهم يف إظهار مقدرة اهللا

و نصل إىل عهد اخلليفة عثمان بن عفان حىت ) ص(و ما نكاد نتخطى عصر الرسول   
نرى الفتنة تطل برأسها بني املسلمني و قد نتج عن الصراع من أجل اخلالفة ظهور طوائف 

 القضاء و القدر          املسلمون يتكلمون صراحة يف"دينية منها اخلوارج و الشيعة و املرجئة فأخذ 
و هي حبوث تسعى إىل بيان العقيدة و الدفاع  )31("و يف اجلرب و االختيار و يف صفات اهللا تعاىل

عنها، و قد تعددت يف ذلك اآلراء و تشعبت الفرق و مهما يكن من أمر فهي حبوث إسالمية 
السياسي من أجل اخلالفة و ما  و إذن ميكن اعتبار الصراع. املنشأ، دينية االجتاه فلسفية الصبغة

أما بواعث . ترتبت عنه من أحزاب و شيع باعثا للتفكري الفلسفي من داخل اتمع اإلسالمي
التفكري الفلسفي من خارجه فيمكن االنطالق من اهتمام اخلليفة العباسي أيب جعفر املنصور 

الترمجة مجهرة من العلماء  باملؤلفات اإلغريقية على اختالف أنواعها بترمجتها و قد جند هلذه
  .أمثال أيب حيي بن الطريق و حنني بن إسحق و حبيش بن احلسن و غريهم

و قد كان استيالء العرب على مواطن الثقافة اليونانية مثل جند يسابور و مدينة الرها 
ة املركز الرئيسي ألهل الشام املسيحيني؛ و مدينة حران و هي مقر أهل الشام الوثنيني و أنطاكي

                                                        
 . 227ص. املتنيب بني ناقديه: شعيب، حممد عبد الرمحن )28(
 .228.ص. املرجع نفسه )29(
 .164اآلية . سورة البقرة )30(
 .227.ص. املتنيب بني ناقديه: شعيب، حممد عبد الرمحن )31(
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و هي إحدى املستعمرات اإلغريقية القدمية و اإلسكندرية و هي ملتقى الفلسفتني الشرقية             
و الغربية و عمورية و أنقرة من أهم األسباب اليت مكنتهم من املخطوطات اليونانية و اليت 

    )32(.دفعتهم على استفادا بترمجتها إىل السريانية مث إىل العربية
و يأت ملفكري . ت للعرب آفاق لعامل ميتد يف املاضي و املستقبلو هكذا انفتح

اإلسالم من حكمة الشرق و فلسفة الغرب مادة ثرية متنوعة انصهرت يف بوتقة ثقافتهم         
  . و حضارم

و يف عصر املتنيب شاعت الفلسفة و ازدهرت فكان هلا أن اتبعت منذ هذا العصر مع   
لميا و أصبحت ختضع ألسلوب مذهيب خاص و قد سايرها علم علوم عقلية أخرى منهجا ع
  .الكالم، و أقبل عليها املتأدبون

و قد بينا منذ قليل أن فلسفة املسلمني استمدت أصوهلا من الفلسفة اليونانية مبا نقل إىل   
     العربية؛ و قد لقيت انتشارا كبريا يف عصر املتنيب و اهتم الفالسفة بشرحها و تفهيمها        

  .و التعقيب عليها و موازنتها مبا للمسلمني من دراسات و مذاهب
       .و إن املتتبعني حلياة املتنيب خيربوننا، بلقاء هذا األخري بالفارايب يف بالط سيف الدولة  

و إذا كان الفارايب قد اهتم بدراسة مؤلفات أرسطو، حىت أمساه أهل الشرق املعلم الثاين         
صدون بذلك أنه ثاين أساتذة الفلسفة و معلميها بعد أرسطو امللقب باملعلم       و لعلهم يق

؛ فهل ميكن القول بأن املتنيب تأثر بفلسفة أرسطو عن طريق ما مسعه من الفارايب؟      )33(األول
و أنه صاغ بعض حكمه انطالقا من فلسفة أرسطو؟ إن الذي ال سبيل إىل رده هو أن آثار 

.       ية قائمة يف شعر املتنيب و عالمات االنتفاع جبهود الفالسفة واردة يف إنتاجهالفلسفة العقل
إن انتشار "و ليس معىن هذا أن املتنيب تتلمذ على أيدي شيوخ تعلم عنهم الفلسفة، حيث 

األفكار الفلسفية و تسرا ال حيتاج إىل اجللوس بني يدي شيخ و ال إىل االنتظام يف مدرسة 
ومعروف على املتنيب أنه طلعة يقضي جانبا كبريا من وقته يف القراءة و التمحيص . )34("معروفة

و من مثة ميكن القول بأن املتنيب كان أميل إىل العصامية يف . و أنه رجل عرف بالذكاء احلاد

                                                        
 .178.ص. 1ج. ضحى اإلسالم: انظر أمني، أمحد )32(
 .ت.د. دار إحياء التراث العريب. بريوت. 535.ص. املقدمة: ابن خلدون، عبد الرمحن انظر )33(
 .233.ص. املتنيب بني ناقديه: عبد الرمحنشعيب، حممد  )34(
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تعلم على غري معلم و "التحصيل العلمي و هذا ما جعل الدكتور طه حسني يقول بأن الشاعر 
غري أن . )35("ه و أدبه عن األساتذة و النقاد و إمنا أخذها عن الكتب و الصحفمل يأخذ ثقافت

. اعتمادا على ما جاء يف خزانة األدب للبغدادي ص –الدكتور شوقي ضيف يرى بأن املتنيب 
  .)36("مدح أبا الفضل الكويف، و لزمه، و كان من املتفلسفة، فدرس الفلسفة عليه"قد  382

طه حسني يف هذه املسألة باعتبار العصامية املعروفة عن املتنيب . د و حنن ال نستبعد رأي  
يف التحصيل العلمي و املعريف و لعله يتحدث عن املتنيب يف مرحلة متأخرة من حياته الثقافية، 

  .مرحلة الفتوة، و الدكتور شوقي بتحدث عن املتنيب يف صباه
لون بلون الثقافة العقلية          و مهما يكن من أمر فإن شعر احلكمة عند املتنيب قد ت  

اجتماعه بالفارايب يف بالط سيف الدولة احلمداين و بقاءمها معا ما "و الدراسة الفلسفية و أن 
قد جعله يقرأ بعض مؤلفات أرسطو و يتأثر ببعض  )37()"هـ 339/هـ 377(يقرب من عامني 

.      )38("احلافظة، واسع اإلدراك كان شغوفا بالقراءة كثري اإلطالع، قوي"ما قرأ؛ ألن شاعرنا 
و مهما يكن من أمر، فاملتمعن يف بعض حكم املتنيب يدرك ال حمالة تأثره بالفكر الفلسفي 

و ال بأس من الوقوف على بعض مظاهر هذا التأثر، كما أوردها صاحب الرسالة . اليوناين
مل يكن مصيبا يف كل ما ساقه ألن احلامتي . و قد وقع اختيارنا على الصحيح منها )39(.احلامتية

  ".الزيادة يف احلد نقص يف احملدود: "قال أرسطو. من تأثر املتنيب بأرسطو
  :و قال املتنيب"

  فقد وقع انتقاصي يف ازدياد    مىت ما ازددت من بعد التناهي 
قال ". األشكال الحقة بأشكاهلا، كما أن األضداد مباينة ألضدادها: "و قال أرسطاطاليس

   :املتنيب
  و أشباهنا بدنيانا الطغـام    و شبه الشيء منجذب إليـه 

                                                        
 .113.ص. مع املتنيب: حسني، طه )35(
 .304.ص. الفن و مذاهبه يف الشعر العريب: ضيف، شوقي )36(
 .235.ص. املتنيب بني ناقديه: شعيب، حممد عبد الرمحن )37(
 .235.ص. املرجع نفسه )38(
 .و ما بعدها 23.ص. الرسالة احلامتية: احلامتي )39(
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  ".نقل الطباع عن ذوي األطماع، شديد االمتناع: "قال أرسطو
  :و قال أبو الطيب

  و تأىب الطباع على الناقل    يراد من القلـب نسيانكـم 
  "إذا كانت الشهوة فوق القدرة، كان هالك اجلسم دون بلوغها:"و ألرسطو قوله  
  :تنيبفقال امل

  تعبت يف مرادها األجسام    و إذا كانت النفـوس كبـارا 
  ".علل األفهام أشد من علل األجسام: "و قال أرسطو

  :و قال أبو الطيب

  و تسلم أعراض لنا و عقولُ    يهون علينا أن تصاب جسومنا 
علة علة دينية أو : الظلم من طبع النفوس،  إمنا يصدها عن ذلك إحدى العلتني: "و قال أرسطو

  ".سياسية أو خمافة االنتقام
  :و قال أبو الطيب

  ذا عفة، فلعلّة  ال يظلـم    و الظلم من شيم النفوس فإن جتد 
  ".حلول املوت يف عظيم األمور كحلوله يف صغريها: "قال أرسطو

  :و قال أبو الطيب

  كطعم املوت يف أمر عظيم    فطعم املـوت يف أمـر حقيـر 
  ".منة يف نفس احليوان، فإذا خال بنفسه أظهر شجاعتهاجلنب ذلة كا: "و قال أرسطو
  :و قال املتنيب

  طلب الطعن وحده و النـزاال    و إذا ما خال اجلبـان بـأرض
  ".الغلبة بطبع احلياة، و النفس حتب أن تأخذ الشيء بالغلبة ال باملسألة" "و قال أرسطو
  :و قال املتنيب
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  "يلتمسه سؤاالو اغتصابا مل     من أطاق التماس شيء غالبـا 
و هو أبو علي حممد بن احلسن بن  –و لقد ذكرنا منذ قليل أن صاحب الرسالة احلامتية   

مل يكن نزيها يف إبراز مظاهر تأثر املتنيب بآراء أرسطو  –) هـ 388(املظفر املعروف باحلامتي 
مري معز الدولة بن ألنه انطلق من مبدإ التحامل على الشاعر بإيعاز من عدوي املتنيب و مها األ

و ليس أدل على تأليف احلامتي لرسالته انطالقا من غرض غري شريف مما . بويه و وزيره املهليب
  )40("أمسعت ما فعله أبو علي احلامتي باملتنيب؟، لقد شفى منه نفسا: "قاله املهليب ملعز الدولة

ن حكمه خاصة من و من هنا يتبني أن احلامتي أصدر أحكامه عن شعر املتنيب عامة و ع  
سلطة الوزير و سلطان األمري و أنه نقد إرضاء للسلطان و ليس امتثاال ألصول الفن و أسس 

و بالتايل فمن الصعب االطمئنان إىل كل ما ورد من أحكامه عن املتنيب حيث . النقد املوضوعي
ما يف جمال شعر و أما استعمال هذا املصطلح و السي. إا أحكام ختدم العداوة قبل النقد البناء
و املعرفة اليت تتصل بالعقل ملك مشاع و متاع يتداوله . احلكمة الذي يرضي العقل قبل الشعور

.  اجلميع على عكس الشعور الذي هو طابع شخصي ال ينقل و ال يستعار ألنه يتصل بالنفوس
كم مصدرها إذ إن احل. و األحسن أن يتحدث احلامتي عن تأثر املتنيب بأرسطو ال عن السرقة منه
مث إن انتشار احلكمة يف . العقل و ما ينتج عن العقل يف املوضوع نفسه غالبا ما يتطابق أو يتشابه

استيعابه لثقافات عصره املتعددة، و احلامتي نفسه  –بالدرجة األوىل  –ثنايا شعر املتنيب يعكس 
املتنيب قد أتى يف شعره  وجدنا أبا الطيب أمحد بن احلسن: "يشهد له ذه اخلاصة يف شعره بقوله

بأغراض فلسفية ومعان منطقية، فإن كان ذلك منه عن فحص و نظر و حبث؛ فقد أغرق يف 
درس العلوم، و إن يك ذلك منه على سبيل اإلنفاق فقد زاد على الفالسفة باإلجياز و البالغة    

  .)41("النيل و األلفاظ الغريبة و هو يف احلالتني على غاية من الفضل و سبيل اية من
و على العموم، إننا نرى يف املتنيب منوذج املثقف العريب الذي استطاع أن يستفيد حركة   

تطور الثقافات يف عصره وانتقال املعارف؛ فجسد يف حكمه حبق قدرته على حسن عرض 
  .القضايا الفلسفية عرضا فنيا مجيال

  
                                                        

 .237.ص. املتنيب بني ناقديه: حممد عبد الرمحن شعيب. د )40(
 .23.ص. الرسالة احلامتية: احلامتي )41(
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  :الفكر الفارسي و أثره على العقلیة العربیة ) ب
لعرب بالفرس يرجع إىل حوايل منتصف القرن الثالث امليالدي حني أسس إن اتصال ا

الفرس إمارة احلرية على ر الفرات و ملّكوا عليها أمراء عربا، فكان هلؤالء العرب أن تأثروا 
، و قد ظلت احلرية )م 587(باملدنية الفارسية مثل ما هو احلال بالنسبة إىل الشاعر عدي بن زيد 

  )42(.م 633رس حىت فتحها خالد بن الوليد سنة خاضعة لنفوذ الف
، فترتب عن هذا الفتح أن أسلم )م 652 –م  638(مث امتد الفتح إىل كل بالد فارس 

أكثر الفرس و تعلموا العربية، و امتزج العرب بالفرس عن طريق التزاوج، و قد كان االمتزاج 
عروبتهم، فقلما جند زواج العريب عن طريق التزاوج ضعيفا يف العصر األموي العتزاز العرب ب

من غري جنسه و ندر زواج العربية من غري جنسها و حينما قامت الدولة العباسية، و أصبح 
الفرس موضع اعتزاز و أصحاب نفوذ، أقبل العرب على الزواج منهم و من غريهم، فكان 

  .االمتزاج يف الدم و كان التفاعل يف املعتقد
ارة الفرس يف كثري من جوانبها فحصل التأثر يف طرق و كان للعرب أن تأثروا حبض

املعيشة و يف العادات و التقاليد الفارسية ألن الفرس كانت حضارم أقوى احلضارات قبيل 
اإلسالم، كما كانوا القوة احلقيقية يف قيام الدولة العباسية؛ فأخذ العباسيون عنهم بعض نظم 

م يف املأكل و املشرب و امللبس و تشييد القصور،       احلكم و فن العمارة، و الثقافة، و قلدوه
و جتميل املدن باحلدائق و النافورات، كما تأثروا م يف جمالس اللهو والطرب و املوسيقى       

  )43(.و الغناء و ألوان الزينة و وسائل الترفيه
       أما احلياة الفكرية فقد تطورت يف هذا العصر العباسي حيث وضعت أسس العلوم

و الفنون و قد قام بذلك علماء العصر العباسي العباقرة من عرب و غريهم و كان لغري العرب 
  .يف تلك النهضة العلمية أثر واضح و السيما العنصر الفارسي

و قد نبغ من الفرس أشخاص كثريون، يكفي ذكر عبد اهللا بن املقفع و بشار بن برد         
و الفارايب و ابن سينا و الغزايل يف الفلسفة . يب نواس؛ يف األدبو احلسن بن هاينء املعروف بأ

                                                        
 .121.ص. زعماء اإلسالم: انظر حسن إبراهيم حسن )42(

)43(  Voir Wiet, Gaston : Grandeur de l’Islam. P.89. Ed Armand Colin. Paris. 1961 



  

 94

هؤالء الفرس الذين تعربوا، و هؤالء العرب الذين "، و على وجه االختصار إن )44(و التصوف
  .)45("أخذوا حبظ من الثقافة الفارسية مألوا الدنيا يف هذا العصر العباسي علما و حكمة و نثرا

اليت أسهمت يف إثراء الثقافة  –ديث عن الثقافة الفارسية و ما يهمنا يف معرض احل
هو التعرف على العقل الفارسي يف جمال إنتاج احلكمة   –العربية و إغنائها عندما حتولت إليها 

و مدى توافق بعض حكم املتنيب مع هذه احلكم الفارسية؛ و حيث إذا مت توافق، يكون هذا 
لنا نتبني هذا كله من خالل استعراض للموضوعات اليت و لع. التوافق مؤشر التأثر ال حمالة
بأن حكم الفرس و آدام عاجلت مسائل  –بادئ األمر  –و نقر . عاجلتها هذه احلكم الفارسية

  :و قضايا كثرية و معقدة كانت هلا أصداء يف حيام منها
  

  :المشورة -
اصح و مما ينسب إىل تعلق احلكم الفارسية كبري االهتمام على موضوع التشاور و التن

، و تشري احلكم "املستشري متحصن عن السقط، و املستبد متهور يف الغلط: "أوشهنج قوله
أي شيء أنفع للعاقل؟ و أي شيء : الفارسية جبرأة إىل ضرورة املشورة؟ إذ يقال إنه قيل لقباذ

ا به الكسل       أنفع األشياء له مشاورة العلماء، و التجربة، و التؤدة؟ و أضره: أضر به؟ قال
و مشورة اجلاهل عدمية اجلدوى و ينبغي االبتعاد عنها،       ". و اتباع اهلوى و العجلة يف األمور

  .)46("مشورة اجلاهل: أي األشياء أخلف؟ قال: "و قد سئل أنوشروان
  
  
  

  :العقل و العلم -
ها يف السمو       ترفع احلكمة الفارسية العقل إىل مرتبة عالية يف سلم الفضائل ال يضاهي

                                                        
 .289، 201.ص. اسي األولالعصر العب: انظر ضيف، شوقي )44(
 .181.ص. ضحى اإلسالم: أمني أمحد )45(
 .1989. للدراسات و الترمجة و النشر. دار الطالس. حلب. 108.ص. 1ط. تأثري احلكم الفارسية يف األدب العريب: العاكوب، عيسى )46(
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ما بزر مجيع الفضائل؟ قال العقل         : ")47(قيل ألنوشروان"و يذكر أنه . و الرفعة إال العلم
و تلح حكم . التوفيق يزينهما و اخلذالن يشينهما: هل العقل و العلم شيء؟ قال: و العلم، قيل

لسنا بالكد يف "أحدهم  الفرس على طلب العلم الذي هو سبيل لصالح الدين والدنيا، فقد قال
طلب املتاع الذي نلتمس به دفع الضر و العيلة بأحق منا بالكد يف طلب العلم الذي نلتمس به 

أن : العلم على أربعة أوجه"و حتدد حكم الفرس أفضل أنواع العلم، إذ ". صالح الدين والدنيا
قصده الذي ال يقع إال فيه،    تعلم أصل احلق، الذي ال يقوم إال به، و فروعه اليت البد منها، و

  .)48("و صده الذي ال يفسده إال هو
و احلديث عن العقل و العلم يف حكم الفرس يرتبط به احلديث عن العقالء و العلماء،   

كالم العاقل كله " )49(و يذكر لسابور بن أردشري. فالعني الثرة للحكم إمنا هي كالم العاقل
".  العاقل املدبر أرجى من األمحق املقبل"و ينسب إليه أيضا  ".أمثال و كالم اجلاهل كله مالل

أال يأسوا على ما فام و ال حيزنوا ملا مل : مخسة أشياء من سجايا العلماء"و يف آداب بزرمجهر 
يصبهم، و ال يرجوا ما ال جيوز هلم فيه الرجاء، و ال يستكينوا و يفشلوا يف الشدة، و ال يبطروا 

  .)50("يف الرخاء
  

  :الِحلم -
لعل أبرز اخلصال اخللقية اليت أكدت عليها حكمة الفرس هي احللم، و هي خلة تكسب   

و من هذا القبيل ما . صاحبها رزانة و وقارا و جتعل الناس ينظرون إليه نظرة إكبار و تقدير
د احللم عند الغضب، و العفو عن: "أي مناقب املرء زين له؟ قال )51(:أنوشروان سئل"يذكر أن 

و من ذلك أيضا احلكمة " املقدرة، و اجلود بغري طلب الثواب، و االجتهاد للدار الباقية ال للفانية
و متخلَّص العاقل من السفيه إمنا هو حلمه       ". احللم ترك االنتقام مع إمكان القدرة"القائلة 

  ".اجعل احللم عدة تدفع ا السفيه"و تغاضيه، و ذلك مؤدى احلكمة القائلة 
                                                        

 .108.ص. املرجع نفسه )47(
 .111.ص. عريبتأثري احلكم الفارسية يف األدب ال: العاكوب، عيسى )48(
 .111. ص. املرجع نفسه )49(
 .111. ص. املرجع نفسه )50(
 .112. ص. املرجع نفسه )51(
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  :القناعة و التواضع -
و للقناعة و التواضع حمل فسيح يف عامل احلكمة الفارسية؛ و حتدد لنا حكم الفرس معىن   

أما : ما القناعة و ما التواضع؟ قال" )52(القناعة و معىن التواضع، فيذكر أنه قيل ألنوشروان
التواضع، فاحتمال  و أما. القناعة فالرضا بالقسم، و سخاء النفس عما ال ينبغي الرغبة فيه

ما مثرة القناعة، و ما مثرة : و قيل له. األذى من كل أحد، و لني اجلانب ملن هو دونك
  .)53("مثرة القناعة الراحة و مثرة التواضع احملبة: التواضع؟ قال

  

  : الشجاعة -
و يبدو . جيد الباحث كثريا من احلكم الفارسية اليت تتحدث عن الشجاعة و الشجعان  
و الشجاعة عند الفرس هي . اة العسكرية للفرس قد أملت عليهم مثل هذا امليل للشجاعةأن احلي

و ترسم نصائح الفرس و حكمهم سبيل . )54("سعة الصدر باإلقدام على األمور املتلفة"
.      )55("أيها املقاتل، احتمل تغنم، و ال تفكر يف العاقبة فتهزم: "الشجاعة و اإلقدام، إذ تقول

أما للعلماء، فلزوم السرية املرتضاة، : أي شيء أزين بالناس؟ قال: قيل له"ىل قباذ أنه و ينسب إ
ما مثرة "و من ذلك أيضا ما يقال إنه قيل له ". و أما للشجاع، فالظفر و العفو بعد الظفر

مثرة الشجاعة األمن من العدو، و مثرة العلم األمن من : الشجاعة؟ و ما مثرة العلم؟ قال
  .)56("الذنوب

  : الجھل و الجھالء -
و جند يف هذه . صبت حكم الفرس جام غضبها على اجلهل و من وقعوا فريسة له  

الغضب يف غري معىن، : مثاين خصال من طباع اجلهال: "احلكم حتديدا لصفات اجلهال؛ إذ تقول

                                                        
 .113ص . تأثري احلكم الفارسية يف األدب العريب: العاكوب، عيسى )52(
 .113. ص. املرجع نفسه )53(
 .114. ص. املرجع نفسه )54(
 .114. ص. املرجع نفسه )55(
 .114. ص. املرجع نفسه )56(
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      و اإلعطاء يف غري حق و إتعاب البدن يف الباطل، و قلة معرفة الرجل صديقه من عدوه،   
و وضعه السر يف غري أهله، و ثقته مبن مل جير به، و حسن ظنه مبن ال عقل له و ال وفاء،         

 .)57("و كثرة الكالم بغري نفع

  

  : الحسد -
الطبائع و األهواء : واخلصماء"يف موضوع احلديث عن احلسد جاء يف آداب بزرمجهر  

احلرص،         : ألهواء املوكلة باإلنسان؟ قلتوما تلك الطبائع و ا: فإن قيل: املوكلة باإلنسان
و يف نصائحهم ". و الفاقة، و الغضب، و احلسد، و احلمية، والشهوة و احلقد، و الوسنة والرياء

  .)58("ال تطلع احلسود على جدتك"
  

  : الھوى -
.       واهلوى آفة اآلراء و طريق املزالق و األخطاء ترنو إليه النفس الفارسية بشزر و بغضة  

ما الذي يعرف به الوايل رضا الرب " )59(و اهلوى شني للملوك و منقصة؛ فقد قيل ألنوشروان
قال ما رضي اهللا عن وال ال يدع لذاته و هواه، و ال يترك شهواته يف إصالح رعيته    -عنه؟ 

 أنفذ شيء يف هالك اإلنسان"و يف آداب برزمجهر ". و بسط العدل فيهم، و رفع الظلم عنهم
من كره العار، فليتجنب مخس خصال، : مسعناكم تقولون: "و قيل ألنوشروان". اهلوى املتبع
أي األشياء : "و قيل له" نعم، احلرص، و الشح، و احتقار الناس، و املطل بالعدة: فما هي؟ قال

  .)60("أجلها نصيبا من اهلوى: أوىل باالجتناب؟ قال

  : التآخي و الصداقة -
تالطمة األمواج تظهر حاجة اإلنسان إىل من يأخذ بيده إىل شاطئ يف خضم احلياة امل  

                                                        
 .118. ص. املرجع نفسه )57(
 .118ص . تأثري احلكم الفارسية يف األدب العريب: العاكوب، عيسى )58(
 .117.ص. املرجع نفسه )59(
 .117.ص. املرجع نفسه )60(
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األمان، و إذ ذاك فال سبيل إال األصدقاء و األعوان، الذين يبثهم اإلنسان شكواه و حيكي هلم 
و لكن اخلل الويف و الصديق الصادق هو ثالث ثالثة يندر . بلواه، فيجد منهم كل عون و تأييد

  .ث يغيب الكيد و املكر و اخلداع وراء ستور الزيف و البهرجوجودهم يف واقع احلياة، حي
و إذا فالبد من أصول و قواعد حتدد لإلنسان مسارا صحيحا حني خيتار أصدقاءه              

ما جاء يف  –مثال  –من ذلك . و إخوانه، و قد كثرت احلكم الفارسية اليت تعاجل هذا املوضوع
أن يستر الرجل منهم على أخيه ما : ا إخوان العالنيةخصال يعرف : ")61(آداب بزرمجهر

يعرفه من عيب فيه، و أن حيضره مبا جيب و يغيب عنه ما يكره، و ال خيذله عند الشدة، و ال 
حيسده يف الرخاء، و ال يشمت به يف املصيبة، و ال يكتمه سره، و ال يفشي عليه أسراره، و ال 

           )62("، و ال يسأله ماله، و ال يضن عليه ما عندهيفسده على أهله، و ال حيرشه على إخوانه
: قيل" )63(و احملافظة على األصدقاء و اكتسام موضوع خطري، و قد جاء يف آداب بزرمجهر

صديقا؟ قلت ول للمؤونات: من أكثراملتواضع، اللني الكلمة، العظيم اخلطر، احلم."  
  

  :الصبر 
و تكثر الوصايا . ، و تعدها من أنبل اخلصال و أرفعهاتؤثر احلكم الفارسية خلة الصرب  

: فتقول حكمتهم. واحلكم و اآلداب الفارسية اليت حتض اإلنسان على التحلي بفضيلة الصرب
نفس عاملة تستعني ا على دينك، و بدن صابر تستعني به يف طاعة : الغىن األكرب ثالثة أشياء"

       )64("باليأس عما عند الناس: قناعة مبا رزق اهللاربك، و تتزود به ملعادك و ليوم فقرك، و 
من صرب على النوائب كان كمن مل : "و يقال إن سابور ذا األكتاف ملا وقع يف أسر قيصر قال

  .)65("تنـزل به، و من جزع فيها أعطبته
إن املتأمل يف هذه املواضيع يالحظ أا تندرج ضمن األدب املوضوعي حيث يتجنب   

فهي مواضيع عامة تصلح لكل زمان و مكان و هي بالتايل . ا عن العواطف الذاتيةاحلديث فيه
                                                        

 .106.ص. املرجع نفسه )61(
 .107ص . تأثري احلكم الفارسية يف األدب العريب: العاكوب، عيسى )62(
 .107.ص. املرجع نفسه )63(
 .115.ص. املرجع نفسه )64(
 .115.ص. املرجع نفسه )65(
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و أغلب ما يكون احلديث فيها باعتماد العقل الواعي . قاسم مشترك بني كل الشعوب و األمم
املتزن الذي يكبح الغرائز والعواطف و يسيطر عليها و يتبىن املنطق و املوضوعية و الرأي 

  .لتجارب اخلصبةاحلصيف الذي صقلته ا
و املتفقد حلكم املتنيب املبثوثة يف ثنايا قصائده الشعرية يدرك أن الشاعر تطرق إىل   

و إذا كان األمر كذلك، ما هي أوجه التوافق بني هذه . املواضيع اليت عاجلتها احلكم الفارسية
بعض احلكم  ؟ و لعل بإجراء موازنة بني -إن وجد مثة توافق -احلكم الفارسية و حكم املتنيب

الفارسية الواردة يف املواضيع اآلنفة الذكر و بني حكم املتنيب اليت تناولت املوضوع نفسه، يتبني 
  .لنا مدى التوافق من عدمه

  ".احللم ترك االنتقام مع إمكان القدرة: "يف احلكمة الفارسية" احللم"فقد جاء عن   
  :و يف هذا املعىن نفسه يقول املتنيب خماطبا ممدوحه  

  )66(و لو شئت كان احللم منك املهندا    رأيتك حمض احللم يف حمض قدرة 
. و هي صفة من صفات العقل )67("األناة و ضبط النفس"بكسر احلاء معناه " احللم"إن   

رأيتك تتصرف بأناة و ضبط نفس خالصة نابعة : و الشاعر يقول يف هذا البيت مشيدا مبمدوحه
تقصري، و لو أردت أن تقيم احلد عقابا بدل التأين و التروي        عن قدرة ال يشوبه عجز و ال 

  . و العفو لفعلت دون أن مينعك أحد
و الشاعر يريد أن يبني يف هذا البيت بأن املمدوح مال إىل احللم خمتارا فهو مشكور   

حلكمة و هذا هو املعىن الذي تقره ا. على هذه الفضيلة، و حلمه مل يكن ناجتا عن عجز أو غلبة
  .الفارسية إذ تقول بأن حقيقة احللم يف العفو عند املقدرة

العني الثرة للحكم إمنا "ترى احلكمة الفارسية أن  –العاقل واجلاهل  –و يف موضوع   
  .أي إن احلكم الصائب السديد مصدره العقل النري –" هي كالم العاقل

و إذن فكالم " كله ماللكالم العاقل كله أمثال و كالم اجلاهل "مث تضيف احلكمة   
العاقل منتقى يقتدى و حيتذى به لصحته و صوابه؛ بينما كالم اجلاهل مثري للكلل وامللل 

                                                        
 .11.ص. 2ج. شرح ديوان املتنيب: الربقوقي )66(
 ".حلم"مادة . 2ط. املعجم الوسيط: جممع اللغة العربية )67(
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لسطحيته و سذاجته و فراغه من قوة املعىن و ميله إىل ضعف املبىن، فيدفع يف نفس السامع 
  .اع الفكرالسأم و القلق والشعور بالتعب والشقاء لبعده عن اإليفاء بلذة السمع و إمت

  :و ضمن احلديث عن العقل يرى املتنيب بأن  

  )68(هو أول و هي احملل الثاين      الرأي قبل شجاعة الشجعان 
فالشاعر يرى بأن الشجاعة احلقة هي اليت تصدر عن العقل، فإذا كانت غري مقرونة به،   

  .كانت مصدر هالك صاحبها
  :اهل الذي يشقى جبهله حيث يقولو بقدر ما ينوه املتنيب بالعاقل نراه ينعى على اجل  

  )69(و أخو اجلهالة يف الشقاوة ينعم    ذو العقل يشقى يف النعيم بعقله 
إذا كان العاقل ميضي وقته يف التفكري يف عواقب : و مفاد هذا الكالم أن الشاعر يقول  

قل؛ فإن األمور فيشقى، ملا يشعر به من معاناة غري أنه شقاء نعيم الفكر و لذة استخدام الع
  .اجلاهل يعيش يف شقاء و بؤس و عدم اكتراثه ما يومهه بالنعيم لكنه نعيم مزيف، مصطنع

تصبان يف تبيان مصدر احلكم السديد، سواء  –كلتامها  –و احلكمتان املتصلتان بالعقل   
  .احلكمة الفارسية أو ما جاء يف البيت الشعري للمتنيب

فكلتامها تقر بأن اجلهل مبعث الشقاء يف حياة و أما احلكمتان اللتان ختصان اجلهل   
ألا تعترب اجلهل مثريا للملل و امللل ضرب من شقاء النفس  –أي الفارسية  –األوىل . اإلنسان

  . جتسد شقاء اجلاهل حبكم جهله –للمتنيب  –و الثانية 
د أن جن" عند الفرس  –و إذا ما تطرقنا إىل موضوع األخوة و الصداقة املذكور من قبل   

و يف ". أن يستر الرجل منهم على أخيه ما يعرفه من عيب فيه"احلكمة الفارسية تدعو إىل 
  : مضمون هذه احلكمة الفارسية يقول املتنيب

  )70(مىت أجزه حلما على اجلهل يندمِ      و أحلُم عن خلِّي و أعلم أنه 
م التشهري ا فاحلكمة الفارسية تدعو الرجل إىل العمل على ستر عيوب أخيه و عد  

                                                        
 .174.ص. 4ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي )68(
 .251.ص. 4ج. شرح ديوان املتنيب: الربقوقي )69(
 .136.ص. 4ج. التبيان يف شرح الديوان: كربيالع )70(
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احتراما ألواصر األخوة و الصداقة، و املتنيب يدعو إىل ضبط النفس عن عيب الصديق و عدم 
  .جماراته يف عيبه عله يندم فيهتدي إىل رشده

و احلكمتان متقاربتان من حيث املعىن، إذ إما تدعوان إىل املبدإ نفسه و هو احلرص   
  . رفق و األناةعلى ستر عيوب الصديق، و مقابلة جهله بال

و من خالل إجراء هذه املوازنة السريعة بني احلكم الواردة عن الفرس و حكم املتنيب 
و ما بقي لنا إال أن نتساءل . اليت تتطرق إىل املواضيع نفسها يتبني لنا أن التوافق يف املعاين ثابت

املتنيب نفسه يف كما كان يردد " وقع حافر على حافر"أهو توافق عرضي؟ أم هو توافق من باب 
مثل هذه املواقف؟ أم هو ناتج عن اطالع مسبق للشاعر على الثقافة الفارسية و منها حكمها     

و استيعابه هلا و السيما أنه كان مولعا مبصاحبة الوراقني، معتكفا على القراءة و التمحيص؟         
دين على التحول الثقايف الذي و على أية حال، حنن نؤثر امليل إىل هذه الفرضية األخرية، معتم

طرأ على احلياة العربية يف العصر العباسي و الدكتور شوقي ضيف يقر ذا التحول اخلطري الذي 
طريق النقل و الترمجة و هو طريق عين به اخللفاء العباسيون       : كان مصدرا يف دعم طريقني

أفراد خمتلفون مثل ابن املقفع        و وزراؤهم و خاصة الربامكة إىل أبعد حد ممكن، كما عين به
و طريق ثان لعله كان أوسع جمرى، هو تعرب شعوب الشرق األوسط و انتقاهلم . و آل نوخبت

  .)71("إىل العربية بكل ما ورثوه و ثقفوه من فنون املعرفة
و مما الشك فيه أن عامل الترمجة والنقل كان اجلسر العريض الذي عربت عليه ثقافات   
و الذي يبدو ذا شأن يذكر يف هذا املقام هو أن . ملختلفة اليت امتزجت بالدولة العربيةاألمم ا

و هلذا . تيار الترمجة من الفارسية كان من أقوى التيارات اليت رفدت الثقافة العربية اإلسالمية
أسباب كثرية لعل أبرزها ذلك النفوذ السياسي الذي كان للفرس يف الدولة العباسية؛ و الذي 

بعه امتزاج يف اجلنس و اللغة والثقافة و احلياة االجتماعية؛ هذا االمتزاج بني الشعبني العريب         ت
عز   –و الفارسي مل يتهيأ له أن يتم بني العرب و أمة أخرى من األمم اليت دخلت يف دين اهللا 

يف حتديد طبيعة  و قد كان هلذا النفوذ السياسي الفارسي يف دولة بين العباس أثر بارز –و جل 
و قد وطدت هذه الصالت الترمجة كما . الصالت الثقافية بني هذين الشعبني يف وقت مبكر

كانت الكتب الفارسية أول ما ترجم إىل العربية من اآلثار : "يقول الدكتور حممد حممدي
                                                        

 .441.ص. العصر العباسي األول. تاريخ األدب العريب: ضيف، شوقي )71(
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 اخلارجية يف األدب و السياسة، فوضعت يف متناول حكام العرب و قادم مثار جتارب عديدة
من احلكم و السياسة، و أصنافا من العلوم و اآلداب كانت جتمع معارف العصر، و شطرا 
كبريا من التراث احلضاري اإلنساين؛ فكانت هذه التراجم الفارسية أقدم كتب وجدت يف اللغة 

و طبيعي أن تكون كتب احلكم و النصائح والوصايا السياسية           . )72("العربية يف تلك الفنون
االجتماعية تبعا هلذه احلال يف طليعة الكتب الفارسية اليت تناولتها أقالم املترمجني بالنقل        و

و قد جنم عن ذلك أن راج هذا اجلنس األديب يف األوساط العربية اإلسالمية رواجا . و التعريب
ذا اجلنس و إمنا راج ه: "و قد أشار الدكتور حممد غنيمي هالل إىل بعض أسبابه فقال. مفرطا

األديب لدى العرب بتأثري اإليرانيني القدماء، مث لدى الفرس من املسلمني فيما بعد، ألن النصائح 
فيه عملية غري فلسفية، و هلا مساس بشؤون احلياة اليومية، فهي أقرب إىل طبيعة العرب األوىل، 

ة يف أصلها مباشرة اليت كانت ال متيل فطريا إىل التعمق يف النظريات، مث إن هذه احلكم مسوق
من غري قرائن مسرحية أو ملحمية طويلة، و هذا طابع شرقي للحكم و هو خمالف للطابع 

  .)73("اليوناين
.  و نضيف إىل هذا كله، سعي العريب إىل حفظ احلكم و استظهارها أيا كان مصدرها  

و احلديث " طهااحلكمة ضالة املؤمن أين وجدها التق"و قد جاء يف األثر ما يؤيد هذا حيث إن 
حاجة املؤمن الشديدة للحكمة، فهي ضالته املنشودة؛ مث : يشري إىل مدلولني هامني –هنا  –

تنويه بقدرة املؤمن على  –و فيه أيضا . مصدر احلكمة الذي مل حيدد بأمة معينة أو شخص معني
ه من متييز الطيب من اخلبيث من احلكمة البليغة؛ فاملؤمن يلتقط ما طاب و حسن يف عقل

  .األفكار و اآلراء أيا كان املصدر الذي يستقي منه
و اليت . و اخلالصة، إن هذا احلديث كان وراء كثري من احلكم اليت ترمجت إىل العربية  

فتناول منها ما يوافق مزاجه و فكره بالتعديل أو باإلثراء        . دون شك كان للمتنيب نصيبه منها
األديب ميتلكه فجاءت حكما تقرع األذن فال تؤذيها و تستلب و قد صاغها يف قالب من التعبري 

  .باللب فال يضيق ا
  

                                                        
 .ت.د. مكتبة األجنلو ساكسونية. القاهرة. 7.ص. الترمجة و النقل عن الفارسية: حممدي، حممد )72(
 .1973. دار النهضة. مصر. 371.ص. األدب املقارن: هالل، غنيمي )73(
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  :الثقافة الھندیة) 3
  .اتصل العرب، يف جاهليتهم باهلند و تاجروا معها، و أولعوا بسيوفها  
، و يف عهد اخلليفة أيب جعفر )هـ 91(و يف أيام الوليد بن عبد امللك، مت فتح السند   

  )74( :و قد نتج عن هذا الفتح. فتح إىل كابل و كشمرياملنصور امتد ال
  .اعتناق مجاعات من اهلنود الدين اإلسالمي، و بالتايل امتزاج روحانية اهلند بروحانية اإلسالم -
.    احتكاك العرب باهلند جعل العرب حيكموم و يعلموم إسالمهم و يطلعون على أديام -

قال . ، و تارخيا و علوما، و لكنهم ما تعمقوا و ال استقصواو قد عين العرب باهلند جغرافيا
و لبعد اهلند عن بالدنا، قلت تآليفهم عندنا، فلم يصل إلينا إال طرف من علومهم،    : "القفطي

  .)75("و ال مسعنا إال بقليل من علمائهم، و قد اهتم العرب حبساب اهلند و جنومهم و طبهم
ة يف الثقافة العربية اإلسالمية عن طريق التجارة و الفتح و قد مت تأثري الثقافة اهلندي  

حيث إن النقل الذي مت من الثقافة الفارسية إىل . اإلسالمي و كذا عن طريق الثقافة الفارسية
  )76(.العربية كان حيمل يف ثناياه شيئا من الثقافة اهلندية

موضوع احلكم؛ حيث إن  و إن ما يهمنا من التأثري اهلندي يف الثقافة العربية إمنا هو  
و الظاهر أن هذه احلكم كانت أكثر موافقة ملزاجهم . العرب قد أخذوا الكثري من احلكم اهلندية

العقلي من جهة، و من جهة ثانية أا أشبه شيء باألمثال العربية؛ إذ صيغت فيها املعاين الغزيرة 
" نتيجة جتارب كثرية"نت احلكم و ملا كا. باملباين القليلة، فعلقت بقلوم و استهوت عقوهلم

جبمل بليغة، فقد وجدت يف العقول ميال إليها قبل مظاهر احلياة العقلية  –عادة  –يعرب عنها 
  )77(.األخرى
كتاب بيدبا يف "، و "كتاب هابل يف احلكمة: "و من أشهر كتب اهلند يف احلكمة  
لثقافة الفارسية وقام بترمجتها عبد الذي انتقل إىل ا" كليلة و دمنة"باإلضافة إىل كتاب " احلكمة

  . اهللا بن املقفع من الفهلوية إىل العربية يف القرن الثاين اهلجري
                                                        

 .229.ص. 1ج.انظر ضحى اإلسالم )74(
 .27.ص. إخبار العلماء بأخبار احلكماء: القفطي )75(
 .1967. منشورات املطبوعات الكاتوليكية. بريوت. و ما بعدها 48.ص. أصول الفلسفة العربية: انظر قمري، يوحنا )76(
 .و ما بعدها 233. ص. 1ج. ضحى اإلسالم: أمني، أمحدانظر  )77(
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و لنتعرف على بعض هذه احلكم اهلندية اليت أعجب ا العرب و أولعوا، و نكتفي   
  .البن قتيبة" عيون األخبار"بإطاللة سريعة على كتاب 

شر املال ما ال ينفق منه، و شر اإلخوان : "هلندقرأت يف كتب ا )78(:يقول ابن قتيبة  
  ".اخلاذل، و شر السلطان من خافه الربيء، و شر البالد ما ليس فيه خصب و ال أمن

اهلندي يتضمن نصحا " شاناق"ما تيسر من حكم  )79("سراج امللوك"و جند يف كتاب   
ي بن خالد إىل رجل يعرف للملوك و الوالة بالعدل يف الرعية مع ضرب األمثال؛ و قد أوعز حي

  )80(.بأيب احلامت البلخي بنقله إىل العربية
و إذا ما تفقدنا الشعر العريب يف العصر العباسي، فإننا جند يف هذا الشعر شيئا من أثر   

  :و مما جاء يف شعر أيب نواس. حكم اهلند أو فكرهم

  )81(أقلل و أكثر فأنت مهذار    قل لزهري إذا حـدا و شـدا 
نخمن شدة الربودة حىت س ت    عندي كأنك النار صرت  

  كذلك الثلج بارد حـار    ال يعجب السامعون من صفيت 
و هذا الشعر يدل على نظرة يف علم الطبائع، ألن اهلند تزعم أن الشيء : "قال ابن قتيبة  

شعره         و إذا ما جئنا إىل تفحص حكم املتنيب يف   )82("إذا أفرط يف الربد عاد حارا مؤذيا
فعلى سبيل . و حاولنا البحث عن األثر اهلندي فيها فإن ظننا لن خييب يف العثور على هذا األثر

أي ما عمل صاحبه " شر املال ما ال ينفق" –كما سلف الذكر  -: املثال؛ تقول احلكمة اهلندية
  .ماله شرا عليه على مجعه و ادخاره دون االنتفاع به؛ فيعيش عيشة الفقراء احملرومني فينقلب

  :و يف هذا السياق يقول املتنيب  

  )83(خمافة فقر فالذي فعل الفقر    و من ينفق الساعات يف مجع ماله 
                                                        

 . 263.ص. 2ج. عيون األخبار: قتيبة، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم ابن )78(
 .264.ص. 2ج. املرجع نفسه )79(
 .1967. دار مكتبة احلياة. بريوت. 175.ص. 2ج. تاريخ التمدن اإلسالمي: زيدان، جرجي )80(
 .و ما بعدها 62.ص. 2ج. حديث األربعاء: حسني، طهانظر  )81(
 . 1966. دار املعارف. حتقيق أمحد حممد شاكر. القاهرة. 263.ص. 1ج. 2ط. عيون األخبار: د اهللا بن مسلمابن قتيبة، أبو حممد عب )82(
 .255.ص. 2ج. شرح ديوان املتنيب: الربقوقي )83(
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إن الذي ميضي وقته يف مجع املال دون إنفاقه فيما ينفعه و يرفعه إىل : و معىن هذا البيت  
الشيء باالنتفاع به        حيث إن قيمة. مصاف امليسورين املكتفني فقد عاش عمره فقريا حمروما

  .و إال فهو و العدم سيان
و إذا تناولنا حكمة هندية . و انسجام املعىن بني احلكمة اهلندية و حكمة املتنيب وارد  

و شر البالد ما ليس فيه خصب : "أخرى جاءت يف املصدر نفسه للحكمة السابقة واليت تقول
  ".و ال أمن
  :كمة اهلنديةنرى املتنيب يقول يف مضمون هذه احل  

  )84(و كل مكان ينبت العز طيـب    و كل امرئ يويل اجلميل حمبب 
أي مصادر الرزق                –فاحلكمة اهلندية جتعل شر البالد مقرونا بانعدام اخلصب   

  .و إذن فخريها ما كان يتوافر على أسباب الرزق و األمن: و األمن –و العيش 
من البيت يذهب مثل هذا املذهب حيث يرى أن كل مكان و املتنيب يف الشطر الثاين   

  .يطيب املقام به –يعين مصادر الرزق و الراحة و اهلناء  –يتوافر على أسباب العز 
نلحظ تقاربا يف املعىن بني احلكمتني و من هنا جيدر بالباحث أن  –أيضا  –و هنا   

فكار عندما تتعرض إىل يتساءل عن مصدر هذا التقارب؟ أهو من باب تالقي الرؤى و األ
املوضوع نفسه؟ أم هو نتيجة حمصول الشاعر الثقايف الذي اقتناه من جراء شغفه باملطالعة إذ مل 
يكن يدع كتابا إال بعد أن يقرأه و يستوعبه و السيما أنه عاش يف بيئة تزخر بدكاكني الوراقني 

نفسه عن لذة اجللوس مع  و قد أعرب هو. مما أتاح له إشباع مه إىل االطالع و املعرفة
  :الكتاب حني قال

  )85(و خري جليس يف الزمان كتاب    أعز يف الدنا سـرج سابـح 
و النظر العلمي، و االستنتاج املوضوعي جيعلنا نقول بشيء من التحفظ أن شاعرا مثل   

قافات يكون قد تفحص آثار الث. املتنيب املولع باملطالعة و االطالع على مصادر العلم واملعرفة
األجنبية اليت نقلت إىل العربية من فارسية و يونانية و هندية و استفادها يف شعر احلكمة بصورة 

                                                        
 .308.ص. 1ج. شرح ديوان املتنيب: الربقوقي )84(
 .319.ص. املرجع نفسه )85(
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لقد نقل املتنيب كثريا من األفكار والعبارات الفلسفية إىل : "يقول الدكتور شوقي ضيف. خاصة
رية اليت الشعراء و لكنه مل حيوهلا عن حقيقتها، و لعل أول ما يقابلنا عن ذلك حكمه الكث

  )86(.شاعت يف شعره و عرف ا عند القدماء واحملدثني
و نتيجة لثقافته الواسعة هذه، فقد كان ملما بالتيارات الفكرية اليت دخلت الثقافة   

  :املعرفة بآراء الدهريني، و ذلك حني يقول –على سبيل املثال  –العربية منها 

  )87(انويـة تكـذبتخبر أن امل    و كم لظالم الليل عندك من يد 
مؤسسه القائل بأن العامل نشأ عن أصلني ) م 277(و املانوية مذهب منسوب إىل ماين 

  )88( .مها النور و الظلمة، و عن النور نشأ كل اخلري و عن الظلمة نشأ كل الشر
إن ظالم الليل عندي نعمة ألنه قد حيجب : يف هذا البيت بقوله" ماين"و املتنيب يعارض   
  .عن اإلنسان، فأصحاب املانوية كاذبون يف زعمهم بأن الشر نشأ عن الظلمة األذى

و هو مذهب نشأ يف         - و كذلك أشار املتنيب إىل مذهب القائلني بتناسخ األرواح   
  )89( :حني قال –اهلند 

  و ال تأمل كرى حتت الرجام     متتـع مـن سهـاد أو رقـاد 
  وى معىن انتباهك و املنـامس    فـإن لثـالث احلاليـن معـىن 

و مذهب القائلني بتناسخ األرواح خاصة من خواص اهلند؛ و قد كان له أثر كبري يف   
كما أن الشهادة بكلمة اإلخالص شعار إميان : "قال البريوين يف هذا املذهب. املسلمني

علم النحلة  املسلمني، و التثليث عالمة النصرانية، و اإلسبات عالمة اليهودية، كذلك التناسخ
  .)90("اهلندية، فمن مل ينتحله مل يك منها، و مل يعد من مجلتها

و باختصار، فإن مذهب تناسخ األرواح هو أن األرواح ال متوت و ال تفىن و أا أبدية   
تنتقل من بدن إىل بدن؛ و اجلدير بالذكر أن نظرية التناسخ أدت دورا هاما يف ... الوجود

                                                        
 .324.ص. الفن و مذاهبه يف الشعر العريب: ضيف، شوقي )86(
 .302. ص. 1ج. شرح ديوان املتنيب: الربقوقي )87(
 . 56.ص. أصول الفلسفة العربية: قمري، يوحناانظر  )88(
 .280.ص. 4ج. شرح ديوان املتنيب: الربقوقي )89(

  .62.ص. أصول الفلسفة العربية: قمري، يوحنا  (90)
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  .يف الديانة املانوية و يف املذاهب اإلسالمية و يف التصوف و يف النصرانيةالفلسفة اليونانية و 
متتع : "و لنعد اآلن إىل ما عرب عنه املتنيب يف البيتني املتعلقني بتناسخ األرواح، فهو يقول  

إشارة منه إىل انتقال  –ما دمت حيا بالسهر و النوم ألنك إذا أتت عليك املنية فال نوم يف القرب 
،  –كما هو احلال يف احلياة  –و إن املوت غري مقرونة باليقظة و النوم . إىل بدن آخر الروح

  .ليست نوما أو رقدة يستريح اجلسم فيها –أي املوت  –إا 
و إمنا تعمدت االستشهاد بالبيتني ذات العالقة مبذهب تناسخ األرواح إلثبات تأثري   

املتنيب و شعره؛ األمر الذي جيعلنا نقول بأن معاين  يف فكر –و إن كان حمدودا  –الثقافة اهلندية 
  .احلكم اهلندية قد تسللت إىل بعض حكم شاعرنا الواردة يف ثنايا أشعاره

  
إن مثة عوامل متعددة منها داخلية أصلية و منها خارجية أجنبية تظافرت     : و اخلالصة  

نقول هذا الكالم، . الشعراءحكيم  –حبق  –و اجتمعت لتجعل من الشاعر أيب الطيب املتنيب 
ألننا من الذين يؤمنون بأن جنم املتنيب إمنا ملع و سطع يف عامل الشعر العريب بفضل هذه احلكم 

  .الكثرية اليت حيفل ا ديوانه الشعري و تتخلل قصائده الشعرية
إن أبا الطيب املتنيب ملا توافرت عليه نفسيته من موهبة فطرية و عمله على إذكاء هذه   

املوهبة من إجهاد نفسه يف الدراسة و التحصيل مث ما عاشه من أحداث و ظروف تأرجحت به 
كل هذه مصادر أصلية . بني السارة و الضارة و كذا ما صاحب من علماء و أدباء عصره

استقى منها الشاعر جتاربه فصاغها حكما أحكم بناءها بفضل حتكمه يف اللفظ و توافره على 
أن يأت له مثار الثقافات األجنبية الواسعة، فاجته بشعره إىل استيعاب أساليب مث ما لبث . املعىن

هذه املعارف و اآلراء و األفكار و من مثة شكلت مصادر أجنبية أدعمت ثقافة املتنيب سعة       
و جعل قراءه يطلبون اللذة الفنية . و عمقا فجعل الشعر عنده يعتمد أكثر ما يعتمد على العقل

  .فكان حبق حكيم الشعراء و شاعر احلكماء. ليف العق
  



  

  
  
  
  

  .مظاھر البعد العقلي )1
  
 .مظاھر البعد الفني )2

  
  .نصیب العقل و الفن في حكمھ )3
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يف مقدمة هذا الفصل نرى من املفيد أن نتطرق إىل التعريف بالعقل و الفن يكفي لبناء 
أرضية متكن من فهم مستويات التداخل بني العقل و الفن يف العمل األديب عموما و يف شعر 

  .املتنيب خصوصااحلكمة عند 
و يف البداية، نقر بأن العقل رغم صدور العديد من البحوث حوله منذ فجر التاريخ،   

فإنه ال يزال أمرا خمتلفا عليه؛ إذ إن حتديد معىن العقل من أصعب األمور اليت واجهت العلماء        
  .و الفالسفة

ه دراسات لعلماء      و قد قامت حول. فالعقل ال يرى و ال يلمس و ال يدرك باحلواس  
و مفكرين و فالسفة؛ و قد احتدم اخلالف حول ارتباط العقل بالروح أو باجلسد، غري أن هذه 

  )1(.األحباث أفضت إىل االعتراف للعقل بدوره القيادي يف املعرفة و اإلبداع
بعيدا عن  –و ضمن مسعى البحث عن ماهية العقل، فأوىل املراجع اجلديرة باالستشارة   

" لسان العرب"إمنا هي املعاجم؛ فقد ورد يف  –راسات و النظريات اليت قيلت يف شأن العقل الد
و عقَلَ، . عقول: بأا تعين احلجر و النهى و مها ضد احلمق واجلمع" عقْل"البن منظور يف مادة 

وذ من عقلت مأخ. و رجل عاقل و هو اجلامع ألمره و رأيه. يعقلُ، عقْالً و عقوالً و هو مصدر
و العقل التثبت يف . العاقل الذي حيبس نفسه و يردها عن هواها: البعري إذا مجعت قوائمه و قيل

و مسي العقل عقال ألنه يعقل صاحبه عن التورط يف . القلب، و القلب العقل: و العقل. األمور
: و يقال. يواناملهالك أي حيبسه و قيل العقل هو التمييز الذي به يتميز اإلنسان من سائر احل

  .)2( "فهمه: و قلب عقول فهِم، و عقل الشيء، يعقله، عقال. لفالن قلب عقول و لسان سؤول
قال . العقل و هو احلابس عن ذميم القول و الفعل" )3(و جاء يف معجم مقاييس اللغة  
انزجر عرف ما كان جيهله قبل، أو  إذا: عقَل، يعقل، عقال: يقال. العقل نقيض اجلهل: اخلليل

و رجل عقول إذا كان . و رجل عاقل و قوم عقالء و عاقلون. عما كان يفعله، و مجعه عقول
                                                        

  .14.ص. مفهوم العقل يف الفكر الفلسفي: انظر  إبراهيم، إبراهيم مصطفى  (1)
 ".عقل"مادة . لسان العرب: ابن منظور )2(
 ".عقل"مادة . معجم مقاييس اللغة: ابن فارس )3(
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  .حسن الفهم وافر العقل
: فيشرحها مبختلف استعماالا اللغوية إذ جاء" عقل"مادة " املعجم الوسيط"و يتناول   

  . و ميز أدرك: و عقل الغالم. أدرك األشياء على حقيقتها: عقَل، يعقلُ، عقال"
ما به : و العقل أيضا. و منه اإلنسان حيوان عاقل. ما يقابل الغريزة اليت ال اختيار هلا: و العقل

و العقل ما يكون به التفكري        . يتميز احلسن من القبيح و اخلري من الشر و احلق من الباطل
  .)4("و االستدالل و تركيب التصورات و التصديقات

البن منظور و يف معجم " لسان العرب"يف " عقل"غوي ملادة إن ما ورد يف شرح ل  
الصادر عن جممع اللغة العربية بالقاهرة، يقترب بعض " املعجم الوسيط"و يف " مقاييس اللغة"

و ذلك من . النظر املستقيم إىل األمور –يف تقديرنا  –الشيء من صفة من صفات العقل و هي 
حلمق و املعجم الوسيط يرى بأن العقل ما يكون به حيث إن ابن منظور يرى بأن العقل ضد ا

و ذه الصفة فالعقل أغلى شيء . التفكري و االستدالل و تركيب التصورات و التصديقات
و هو أعظم شيء له " nous/نوس"ميلكه اإلنسان، و قدميا مساه أرسطو يف الفلسفة اليونانية 

  )5(.قيمة يف اإلنسان، ألنه هو الذي يدرك سلّم الصور
و بالعقل توزن األمور و تقدر حق قدرها و تقيم هذه األمور و ينصح باألخذ ببعضها؛   

جمموع الوظائف النفسية املتعلقة بتحصيل : "و رمبا هذا ما جعل بعضهم يطلق لفظ العقل على
املعرفة كاإلدراك و التداعي و الذاكرة و التخيل و احلكم و االستدالل، و هو مضاد للحدس      

  )6(.ريزةو الغ
احلدس هو املعرفة احلاصلة يف الذهن دفعة واحدة من غري نظر       "و ذلك باعتبار أن   

ملكة يقتدر ا على عمل يوصل إىل غاية من غري "و الغريزة باعتبارها  )7("أو استدالل عقلي
و هذا ما جعل . )8("سابق نظر على تلك الغاية، و من غري سابق تدريب على هذا العمل

: و منه. يف إحدى شروحه للعقل يرى بأنه يقابل الغريزة اليت ال اختيار هلا" عجم الوسيطامل"
                                                        

 ".عقل"مادة . 2ط. املعجم الوسيط: ع اللغة العربيةجمم )4(
 .1970. دار املعارف. القاهرة. 61.ص. املعقول و الالمعقول: األهواين، أمحد فؤاد )5(
 .1978. دار الكتاب املصري. دار الكتاب اللبناين. بريوت. 453.ص. 2ج. املعجم الفلسفي: صليبا، مجيل )6(
 .453.ص. املرجع نفسه )7(
 .1969. دار الكتاب العريب. بريوت. 28.ص. 3ط. كتاب األخالق: ، أمحدأمني )8(
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  .اإلنسان حيوان عاقل، إذ إن اإلنسان حيوان بغرائزه و بعقله إنسان
و عندما يذكر بأن العقل هو ما به يتميز احلسن من القبيح و اخلري من الشر و احلق من   
فهذا التعريف هو نفسه الذي أقره ديكارت الذي ". حلكمقوة اإلصابة يف ا –أي  –الباطل 

و نظرة . )9(كان يرى بأن العقل مضاد للهوى، ألن اهلوى مينع املرء من اإلصابة يف احلكم
الذين كانوا يرون أن  –يف األدب الفرنسي  –ديكارت هذه للعقل تذكرنا بنظرة الكالسيكيني 

لك مبا ورد عن أرسطو الذي كان يعتمد على متأثرين يف ذ )10("العقل مرادف لصدق احلكم"
و من مثة " لغة العقل"سلطان العقل، و هلذا وجدنا الكالسيكيني ينظرون إىل الشعر على أنه 
و على الشاعر أن . وجب أن يتجرد من اخليال اجلامح، والنـزعات الذاتية و العواطف الثائرة

ترك بني الناس، كما يقتضيه املنطق       إال ما هو عام مش"ال خيوض يف تسجيل خواطره يف شعره 
   .)11("و الفكر
و الواقع أن إبعاد العاطفة و اخليال عن العمل األديب أمر غري مؤسس و مناف لطبيعة   
  .األدب

و رغبة يف جتسيد مستوى التداخل القائم بني العقل و الفن يف اإلنتاج األديب عموما         
ق إىل احلديث عن خصائص املدرسة الكالسيكية من و الشعري خصوصا؛ ارتأينا أن نتطر

حيث هي مدرسة بنت نظرا إىل الشعر على أساس العقل و كذا احلديث عن املدرسة 
. الرومانسية اليت كانت نقيضا هلا، حيث اجتهت كلية إىل املشاعر و العواطف يف التعبري األديب

نا دون شك حدود تداخل العقل    ومن خالل عرض لنظرة كل من املدرستني و نقدها، يتبني ل
  .و الفن يف اإلنتاج األديب

العقل الواعي املتزن "و بالنسبة إىل املدرسة الكالسيكية، فمن خصائصها االعتماد على   
و هي تبعا لذلك تدعي  )12("الذي يكبح الغرائز، و العواطف و يسيطر عليها بإدراك خفاياها

فيه األديب احلديث عن عواطفه الذاتية بأن يتناول  االجتاه إىل األدب املوضوعي حيث يتجنب
الغرية و البخل و احلب و الشرف          : العواطف العامة اليت تصلح لكل زمان و مكان مثل

                                                        
 .1983. دار الطليعة للطباعة و النشر. بريوت. 1.ص. 1ط. مجيل صليبا. ترمجة د. مقالة الطريقة: ديكارتانظر  )9(
 .352.ص. األدب املقارن: هالل، غنيمي )10(
 .و ما بعدها 350.ص. املرجع نفسه )11(
 .ت.د. دار ضة مصر للطباعة و النشر. مصر. 45.ص. األدب و مذاهبه: حممد مندور، )12(
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  ...و الكراهية إخل
و يف مثل هذا النظر إىل األدب أكثر من خطإ، ذلك أن اإلنسان بطبعه مركب من عقل   

كب من عقل و وجدان و اإلنسان اجتماعي بطبعه و قبوله و عاطفة، و هو بالتايل مزيج مر
احلياة ضمن جمتمع يتطلب منه التعايش مع خمتلف الوضعيات االجتماعية بالتعامل معها 

بعد دراسات  –أضف إىل ذلك أن علماء النفس . بتصرفات صادرة عن عقله و خواجل وجدانه
  )13( :سانية حسبقد أقروا بتصنيف الشخصية اإلن –علمية و أحباث مضنية 

  ).املعارف و القدرات الفكرية(اجلوانب املعرفية العقلية أي جمال وظائف الذكاء  -
و تتضمن اإلحساسات و الدوافع و االهتمامات و املواقف        : اجلوانب الوجدانية -

 .و القيم

 .احلركية و تتضمن القدرات اليدوية و القدرات احلركية –اجلوانب احلسية  -

  .الت الثالثة مرتبطة باجلوانب األساسية يف شخصية الفردو هذه اا
و إن حماولة إبعاد أو دحض جانب من هذه اجلوانب يف عملية النشاط اإلنساين يكون 

و هذا ما أدى برواد الرومنسية إىل زلزلة قواعد الكالسيكية حني . منافيا للفطرة و الطبيعة
، هذه الفلسفة العاطفية اليت راجت يف )14(عاطفيةتعلقوا بالتيار العاطفي املمثل يف الفلسفة ال

و كانت ترى أن الفهم و الشعور . أوروبا يف القرن الثامن عشر، و خباصة النصف الثاين منه
أساسان لإلدراك، و لكن إذا كانت القوانني اليت ختضع هلا األشياء هي موضوع اإلدراك 

. فيه من ظواهر حسية على الشعور باجلماليف تنظيمه للعامل و ما  –العلمي، فإن العقل يعتمد 
و هو أساس ما يف اإلدراك نفسه من نظام و من صيغة . و اجلمال هو دعامة كل نشاط إنساين"

       –" شلنج"و هذه مسألة جوهرية يف فلسفة  )15("فنية تظهر فيها شخصية اإلنسان و أصالته
"Shelling."  

عد الكالسيكية و من مظاهر هذا الزلزال الذي ذكرنا منذ قليل أن الرومنسية زلزلت قوا  
أحدثته الرومنسية اعتمادا على الفلسفة العاطفية هو إثارا ملسألة اجلمال، و ملقاييسه فما 

                                                        
 .1991. الرباط. ط.د. 42.ص. حتليل العملية التعليمية: الدريج، حممد )13(
 .353.ص. األدب املقارن: هالل، غنيمي )14(
 .353.ص. املرجع نفسه )15(
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. و اجلمال هو يف كل العصور و البالد شانه يف ذلك شأن الطبيعة. اجلمال إال انعكاس للحقيقة
عاطفيني الذين أثروا ببحوثهم يف الرومنسية، إذ و لكن املسألة أصبحت معقدة عند الفالسفة ال

  )16(.مرد اجلمال إىل الذوق،و الذوق فردي، و خلق الفنان للجمال يستلزم القرحية أو العبقرية
ومن هنا تفرعت مسائل أخرى فما الذوق؟ و ما العبقرية؟ فكانت اإلجابة عن مثل هذه 

ن اجلمال موضوعيا أصبح ذاتيا، و بعد فبعد أن كا. التساؤالت، أن زعزعت قواعد الكالسيكية
أن كان مطلقا أصبح نسبيا، و بعد أن كان تطبيقا لقواعد جتريدية صار مرده إىل تقاليد جتريبية 
أساسها احلاسة النفسية اجلمالية اليت هي منبع ما فينا من مشاعر و عواطف و هذه احلاسة هي 

ر ا، و هي خمتلفة كل االختالف عن اليت جتعلنا نبحث عن املتعة يف الشيء اجلميل و نشع
و قد . أنواع املتع اليت حنصلها مبعرفة املبادئ و األسباب أو استخدام األشياء املتناسبة األجزاء

يضيف العقل إىل متعة اجلمال بالكشف عن منفعتنا أو مبا نشعر به من السرور الذي يصحب 
أي أننا إذا كنا قد حرمنا تلك . سبة هلاو لكن ليس العقل جوهريا بالن. عادة املعرفة يف ذاا

  )17(.إن هذا الثوب مفيد و لكن ال نقول أبدا إنه مجيل: احلاسة اجلمالية الذاتية فإننا سنقول
و إذن، فبعد أن كان الكالسيكيون يسلمون قيادهم إىل العقل أصبح الرومنسيون   

ال خيطئ إذ هو موطن الشعور       يسلمونه إىل القلب ألنه يف نظرهم منبع اإلهلام و اهلادي الذي
قوة من قُوى النفس قائمة بذاا، و هو غريزة خلقية متيز "و الضمري عندهم . و مكان الضمري

  .)18("اخلري من الشر عن طريق اإلحساس و الذوق
و إن خري ما ميثل االنقالب الذي حدث يف ميدان األدب خالل الصراع الذي قام بني   

سية و من خالهلما بني العقل و العاطفة، هو ما قاله الشاعر الفرنسي الكالسيكية و الرومن
، مبينا إعراضه عن العقل مبعناه الكالسيكي السابق، إذ )A. DE. Musset(ألفريد دي موسيه 

و يف نصيحته لصديق له يبني تربيره هلذا .)19("أول مسألة يل هي أال ألقي باال إىل العقل: "يقول
اقرع باب القلب، ففيه وحده العبقرية و فيه الرمحة والعذاب : "اإلعراض حيث يقول له

إذا مستها  –يوما ما  –واحلب، و فيه صخرة صحراء احلياة، حيث تنبجس أمواج األحلان 
                                                        

 .1983. دار الثقافة. بريوت. و ما بعدها 53.ص. العريبالرومنسية يف الشعر الغريب و : انظر احلاوي، إيليا )16(
 .94.ص. املرجع نفسه )17(
 .ت.د. دار النهضة للطباعة و النشر. مصر. و ما بعدها. 124.ص. 5ط. يف األدب و النقد: مندور، حممدانظر  )18(
 .و ما بعدها. 125.ص. املرجع نفسه )19(
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  .)20("عصا موسى
ومن خالل هذا االستعراض السريع لنظرة املدرستني الكالسيكية والرومانسية إىل العقل   

فالكالسيكيون . بأن التطرف يف النظر إىل كليهما وارد يف املدرستنيو العاطفة، ميكن أن نقول 
واملقصود بالشعر عندهم ما يندرج ضمن ما مسوه باألدب " لغة العقل"يرون أن الشعر 

  .املوضوعي من شعر قصصي و شعر مسرحي و شعر ملحمي
رض مصطلح يتعا" األدب املوضوعي أو الشعر املوضوعي"و يف واقع األمر إن مصطلح   

الفنان يف "صحيح إن . فالفن ذايت قبل أن يكون موضوعيا. مع حقيقة األدب من حيث هو فن
لكنه حييلها إىل موضوعات ذاتية وجدانية )21( "جوهره إنسان يستوعب األشياء املوضوعية حوله

مث ما يلبث أن يعيدها ثانية على الوجود عن طريق الفن، أشياء موضوعية، متنخلة، "
  )23(.مصبوغة بأصباغ نفسه و ألوان ذاته و جتاربه مع الطبيعة واتمع"كنها ل )22("مصفاة

  و إذن، على ماذا اعتمد من يقول باألدب املوضوعي؟  
الطابع املوضوعي يغلب يف املالحم الغربية القدمية حبيث ال "بل وجدنا من يذهب إىل القول بأن 

  .)24("تكاد حتس بشخصية الشاعر فيها
ما الشعر إال "كم مناف لطبيعة األدب عموما و الشعر خصوصا إذ عن إن مثل هذا احل  

من الشعور بل هو الشعور ذاته تفيض به النفس، فيتحد بنغم يوقعه الشاعر على أوتار قلبه       
  .)25("و حيمله على أجنحة خميلته

 و الشعر عموما، هو جممل عواطف النفس و نزواا، و قد تتسع دائرته حىت يعرب عن  
عواطف مجهور من النفوس بل رمبا عرب عن عواطف أمة بأسرها ألن الشاعر احلق يشعر 
بعواطفه الشخصية و بعواطف غريه؛ و لكنه عندما يشعر بعواطف غريه ليس معىن ذلك أنه 

 –مثال  –فالشاعر . يتجرد متاما من ذاتيته ألن الشعر هو أوال و قبل كل شيء فن من األدب
                                                        

 .126. ص. املرجع نفسه )20(
 .36.ص. الفن و األدب: عاصي، ميشال )21(
 .36.ص. املرجع نفسه )22(
 .36.ص. املرجع نفسه )23(
 . القاهرة. 1976ماي  5العدد . 64.ص. جملة اهلالل –اإللياذة : سالمة، أمني )24(
 .1973. املطبعة الكاثوليكية. بريوت. 12.ص. 9ط. حماوالت يف حتديد الشعر: البستاين، فؤاد أفرام )25(
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و االلتزام ال يعين التعبري اجلزايف عن قضية من . تمعه هو شاعر ملتزمالذي يشعر بأحاسيس جم
ألنه . القضايا أو عن موضوع من املواضيع دون الشعور حنو القضية أو هذا املوضوع بالتعاطف

. لو كان األمر كذلك جلاء التعبري مصطنعا، متكلفا، و ال يكون إنتاجه األديب مما يستحق اخللود
الشاعر عن مشاعر غريه و أحاسيسه ال خيلو من التزام، و االلتزام الذي فحديث األديب أو 

كان مرتبطا بقبيلته  –مثال  – ييالزم األديب شيء ينبع من ذاته، فالشاعر يف العصر اجلاهل
  )26(:يرفع ذكرها و يتغىن مبفاخرها و يهجو أعداءها حىت ليقول أحدهم

  ترشد عزية أرشد غويت و إن    و ما أنا إال من غزية إن غوت 
و إذن فتعبري الشاعر عن مفاخر قبيلته و هجاء أعدائها نابع من إميانه بالدرجة األوىل   

  .ذه القبيلة و انتسابه إليها، فذاتيته غري غائبة يف اإلشادة ذه القبيلة
و حسان بن ثابت عندما أسلم جعل شعره يف نصرة رسول اهللا و دعوته، و هو عندما   

مشاعر املسلمني غداة فتح مكة ال يستثين مشاعره األمر الذي يدل على صعوبة يعرب عن 
  )27(.انسالخ ذاتية الشاعر من كل ما يقوله، و هذا دليل أصالة تعبريه

  تثري النقـع موعدهـا كـداء       عدمنا خيلنا إن لـم تـروها
  على أكتافهـا األسل الظمـاء    يباريـن األسنـة مصعـدات 

  تطلـمهـن باخلُمـر النسـاء    متـمطـرات تظل جيـادنـا 
  و كان الفتح و انكشف الغطاء    فإما تعرضوا عنـا اعتـمرنـا 
  يعـز اهللا فيـه مـن يشــاء    و إال فاصبـروا اجلـالد يـوم 

و إذن فالشاعر ال ميكنه التخلص من ذاتيته مهما كان املوضوع الذي يتحدث عنه،         
ف املوضوعية لكنها ال تنعدم طاملا أا مقرونة بالعقل؛ إذ لوال و حيث ما تكون الذاتية تضع

  .العقل لعرض الشعور واملُخيلة الشاعر إىل االحنراف عن جادة الصواب فقاداه إىل اهلذيان
و يف تبيان حقيقة الشاعر و مكانة الشعور والعقل يف اإلنتاج الشعري نسوق املقولة   

                                                        
 .1974. دار املعارف. القاهرة. 61.ص. 6ط. األدب اجلاهلي :ضيف، شوقي )26(
 .ت.د. املؤسسة املصرية العامة. مصر. 164.ص). ص(حسان بن ثابت شاعر الرسول : حسنني، سيد حنفي )27(
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الشاعر جالس يف مركبة : "ألن فيها نصيب كبري من الصحةالشهرية اليت رددها قدماء اليونان 
  .)28("فخمة جيرها جوادان قويان مها الشعور و املخيلة، يسريمها حوذي حكيم هو العقل

و هذا التعريف اليوناين حيدد وضع الشاعر يف عالقته مع عناصر الشعر، و الوظيفة اليت   
و اخليال و العقل و ال يتدخل إال بقدر  فالشعر يعتمد على قوة الشعور. خيتص ا كل عنصر

  .التنسيق و التنظيم و التوجيه إىل ما هو أصلح و أكثر مالءمة للتعبري الشعري
و هو الشعر الذي يعرب عن  –عندما يتعلق األمر بشعر احلكمة  –و قد يتساءل سائل   

عند اإلنسان؛  استخالص النظر للتجارب العملية احلية أو عن تفاعل الفكر بالفكر مع الزمن
أيتوفر هذا النوع من الشعر على نصيب من العاطفة؟ و احلقيقة أننا إذا قرأنا شعر احلكمة عند 

و ذلك باعتبار أن احلكمة املعرب عنها من ناحية . وجدنا العاطفة تتخلل املعىن –مثال  –املتنيب 
رها ناهيك عن كوا الشاعر مثرة جتارب كثرية و شعور صادق بآثار احلياة و حقائقها و أسرا

مصوغة صوغا فنيا يبعث يف نفس القارئ هذا الشعور الصادق الذي يدفعه إىل التفكري العميق   
  )29(.و التأمل يف شؤون الدنيا مثل قوله

  و شر ما يكسب اإلنسان ما يصم      شر البالد مكان ال صديق به 
املتعة الفنية و لكن دون إن األدب فن و إن وظيفته األساسية تستهدف : و جممل القول  

يتجه إىل العقل  –من حيث هو فن  –ألن األدب . إبعاد للوظيفة الثانية املتمثلة يف املتعة العلمية
باملعرفة و اإلفادة و إىل العواطف بالتأثري فيبعثها قوية صادقة حترك احلياة و األحياء إىل أمسى 

  .غايات اد و الكمال
األديب يبقي املقياس الذي يتحدد مبوجبه إنتاج األديب عموما و الصوغ الفين يف التعبري   

و املعاين مطروحة : "و قدميا قال أبو عثمان عمرو بن حبر املعروف باجلاحظ. والشاعر خصوصا
يف الطريق يعرفها العجمي و العريب و البدوي و القروي و إمنا الشأن يف إقامة الوزن و متيز 

الطبع و جودة السبك، فإمنا الشعر صناعة و ضرب من  اللفظ و سهولة املخرج و يف صحة
  .)30("الصيغ و جنس من التصوير

                                                        
 .13.ص. حماوالت يف حتديد الشعر: البستان،ي فؤاد أفرام )28(
 .89.ص. 4ج. شرح ديوان املتنيب: الربقوقي )29(
 .ت.د. مطبعة مصطفى البايب احلليب. القاهرة. 131.ص. 3ج. احليوان: احظ، أبو عثمان عمر بن حبراجل )30(
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و بقي لنا أن نشري إىل أن األدباء يتفاوتون قوة و ضعفا يف إنتاجهم الشعري من حيث   
وقد قال عنه  –كما هو الشأن عند البحتري  –املبىن واملعىن، فهناك من يؤثر املبىن على املعىن 

أما أبو عبادة الوليد بن عبيد فقد أحسن يف سبك اللفظ على املعىن و أراد أن يشعر "ابن األثري 
و منهم من يؤثر املعىن على املبىن مثل أيب . و حينئذ تكون العاطفة أظهر و أوضح. )31("فغىن

الشعر ال خياطب الشعور فقط بل هو خياطب "متام حبيب بن أوس الطائي، الذي كان يرى أن 
صاحب مذهب مستقل :"شوقي ضيف يقوله. و يشهد له د. )32("شيء العقل قبل كل

خبصائصه العقلية و الزخرفية أما اخلصائص العقلية، فتتضح يف دقة معانيه و غوصه على طرائفها 
  .)33("النادرة

من خالل ما تقدم، يتبني لنا بأن الشعر يعتمل فيه الفن و العقل، و لكل حجمه يف بناء   
و ليس ألحد أن يفرض على الشاعر منهجا بعينه . صور الشاعر نفسهالعمل الشعري حسب ت

يف قرض الشعر ألن الشاعر الذي ينظم الشعر حسب القواعد اليت وضعها غريه ما يلبث أن 
  .يسقط يف ترهات التكلف و االبتذال و يبتعد عن أسباب اإلبداع و االبتكار و عوامل التأثري

الفصل يتمحور حول البعد العقلي و الفين يف شعر  و ملا كان موضوع حديثنا يف هذا  
احلكمة عند املتنيب حري بنا أن نتناول بالتفصيل دراسة البعد العقلي يف الفكر اإلنساين مع 
التعرف على خصائصه و رواده دون إمهال ملوقف العقيدة اإلسالمية منه و إذ نؤثر أن نفصل 

لذي سبق املتنيب فذلك تفسريا هلذه الرتعة العقلية القول يف جمال البعد العقلي هذا، يف العصر ا
يف جمال احلكمة بصورة خاصة و حىت كذلك نوضح مدى حجم هذه . اليت طبعت شعر املتنيب

  .الرتعة، و إىل أي مدى أسهمت يف قوة التأثري يف العقل قبل املشاعر
  
  
  

  .العقلي البعد مظاھر )1
                                                        

 .523.ص. تاريخ األدب العريب: الفاخوري، حنا )31(
 .257.ص. الفن و مذاهبه يف الشعر العريب: ضيف، شوقي )32(
 .278.ص. العصر العباسي األول: ضيف، شوقي )33(
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كر البشري، فمنذ القرن السادس قبل امليالد، إن البعد العقلي ممتد اجلذور يف تاريخ الف  
أخذ املفكرون اليونان ينظرون إىل هذا الكون نظرا عقليا فأخذوا يفكرون يف مظاهر الطبيعة مبا 

و يف مقدمة هؤالء املفكرين فيثاغورس . تزخر به من كائنات حية وما فيها من نظام و ظواهر
يف تعليل  –يف البداية  –ن يف الطبيعة، فاحتاروا و قد تأمل هؤالء املفكرو. )34(الرياضي الشهري

فكان لطول التفكري أن هداهم إىل أن األمر ليس مصادفة و اتفاقا، . هذا النظام و هذه الظواهر
  .بل يرجع إىل تدبري مدبر عاقل حكيم و مسوا ذلك العقل

الذي ذهب  Anaxagoras) 35(و أعظم فيلسوف يوناين نادى بذلك هو أناكساغوراس  
لكنه عجز عن . إىل أن كل شيء يف العامل حيتوي على مقدار من العقل هو الذي ينظمه و يدبره

  .تقدمي التفسري يف تسيري العقل هلذه الكائنات
فلما جاء أرسطو استفاد آراء املتقدمني و تفطن إىل أن العقل يف اإلنسان هو أمسى شيء 

كما . كلها إشادة و تنويه به –ها هنا ال يتسع اال لذكر –فيه مث راح يصفه بعدة أوصاف 
و قد اخذ ذا التقسيم . أحدمها فعال و اآلخر منفعل: عقالن"ذهب إىل أن العقل يف اإلنسان 

القوة النظرية ال خترج من القوة إىل الفعل إال : "الفالسفة الذين جاؤوا بعده، حىت ليقول أحدهم
  .)36("ل الفعالبتأثري قوة موجودة بالفعل، و هذه القوة هي العق

باعتبار أرسطو هو املعلم  –املعلم الثاين  –) هـ 339 – 260(و يأيت أبو نصر الفارايب   
 375(و قد سانده ابن سيناء . )37(األول، فنظر يف العقل و تبني له أنه األداة املميزة لإلنسان

موقف ابن و ) 38(يف رأيه هذا حني جعل اكتساب املعرفة راجعا إىل العقل) هـ 428 - هـ 
من دعاة "و ابن سينا إذ كان ابن رشد  رشد ال يقل إعجابا بالعقل من أيب نصر الفارايب

  .)39("العقالنية و توظيف العقل و استعماله يف مجيع ااالت
و على أية حال، فقد أدرك اإلنسان منذ أقدم العصور أمهية العقل يف قطاع حياته فراح   

                                                        
 .1966. مطبعة جلنة التأليف و الترمجة و النشر. القاهرة. 4.ص. قصة الفلسفة اليونانية: زكي جنيب حممودانظر أمني، أمحد ،  )34(
 .19.ص. املرجع نفسه )35(
 .1978. دار الكتاب اللبناين. بريوت. 579.ص. علم النفس: صليبا، مجيل )36(

)37( Corbin, Henri : Philosophie islamique. P.41. Ed Gaillimard. Paris. 1964. 
 .1983. دار األندلس. بريوت. 38.ص. رسائل فلسفية: الكندي، الفارايب، ابن باجة و ابن عدي )38(
  .39ص . املصدر نفسه )39(
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و قد تعددت األحباث و تنوعت النظريات . تعرف على مزاياهجيري أحباثا الكتشاف كنهه و ال
بني التطرف و االعتدال؛ و لكنها يف النهاية صبت يف جمرى االعتراف بأن العقل مصدر قوة 
اإلصابة يف احلكم و لكن دون استبعاد للظواهر النفسية األخرى اليت تأيت روافد تدعم العقل يف 

  )40( .حكمه الصحيح
يع النظر إىل العقل، جدير بنا االطالع على مكانته يف العقيدة و ضمن مسعى توس  

اإلسالمية؛ حيث إن لتقدير العقل و اإلشادة بوظيفته من القيم اليت تقوم عليها العقيدة 
لكل شيء دعامة و دعامة املؤمن :" -صلى اهللا عليه و سلم  –يقول رسول اهللا . اإلسالمية

  ).اه البخاريرو" (عقله، فبقدر عقله، تكون عبادته
فهو يقول إن . و هذا احلديث النبوي يبني ما للعقل من أمهية يف حياة املؤمن و عبادته  

و دعامة املؤمن اليت يقوم عليها . لكل شيء دعامة يقوم عليها كيانه، و أساسا يستند عليه بناؤه
الوثيق باإلميان    و ليس هناك تصور ملكان العقل و ارتباطه. كيانه و يبىن عليها إميانه هي العقل

  .و العبادة أبلغ مما يصوره هذا احلديث النبوي الشريف فيما نرى
و جتدر اإلشارة إىل أن ما جاء يف احلديث النبوي الشريف أو القرآن الكرمي ليس العقل   

:         نفسه، و إمنا وظيفة العقل، و قد أثار الكتاب املقدس احلديث عن العقل إما بصيغة التقرير
يف خلق السموات و األرض و اختالف الليل و النهار و الفلك اليت جتري يف البحر مبا  إن"

ينفع الناس و ما أنزل اهللا من السماء من ماء فأحيا به األرض بعد موا و بث فيها من كل 
 ."دابة و تصريف الرياح والسحاب املسخر بني السماء و األرض آليات لقوم يعقلون

كذلك يبني اهللا لكم آياته ":  -عز و جل  –و كذلك يف قوله ). 164ية اآل -سورة البقرة (
  )242اآلية  -سورة البقرة ( "لعلكم تعقلون

أتأمرون الناس بالرب و تنسون أنفسكم        ": و هناك آيات بصيغة االستنكار مثل قوله  
  )44اآلية  -سورة البقرة (" و أنتم تتلون الكتاب أفال تعقلون

ت باختالف أغراضها، تطالب اإلنسان بأن يعقل و أن يتأمل يف خملوقات و هذه اآليا  
و مصدر ما يعقله املرء موجود يف باطن اإلنسان عقال كان . اهللا ليستدل منها على وجود اخلالق

                                                        
 .90.ص. 2ج. املعجم الفلسفي: انظر صليبا، مجيل )40(
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  ).46 –سورة احلج ( "أفلم يسريوا يف األرض فتكون هلم قلوب يعقلون ا": أو قلبا
و بذلك هو مطالب بل مأمور بالنظر؛ و إال كان يف عداد  و إمنا املهم أن يعقل اإلنسان  

اجلماد الراكد و التقليد والتبعية العمياء، و كم نعى القرآن الكرمي يف آيات متعددة على الذين 
كما ). 23 –الزخرف (" إنا وجدنا آباءنا على أمة و إناّ على آثارهم مقتدون": كانوا يقولون

البقرة ("ه آباءنا، أو لو كان آباءهم ال يعقلون شيئا و ال يهتدونبل نتبع ما ألفينا علي": قالوا
ينعق مبا ال يسمع إال دعاء و نداء، صم بكم عمي فهم "و شبهوا يف الكتاب بالذي ). 170 -

و ال . أي كاحليوانات اليت تسمع نعيق الراعي و ال تعرف مغزاه .)171 –البقرة (" ال يعقلون
: ليهم هذه احليوانات العجماء إذ قال عنهم اهللا يف كتابه العزيزتفقه منه شيئا، بل و مفضال ع

  ).179 –األعراف (" أولئك كاألنعام بل هم أضل"
و هذه الطريقة يف تنبيه العقل و املشاعر جديرة بأن توقظ اإلنسان على عجائب هذا   

  .و ظواهرهالكون و بأن تدفعه إىل التدبر ز التفكر و التعقل فيما يشاهده من مظاهر الكون 
حقا إن القرآن ليس كتابا علميا باملعىن الفين، فهو ال يتوافر على دراسة فرع معني من   

فروع العلم، و ال يبحث مسائله و مشكالته و يعاجل نظرياته، و لكن القرآن مع ذلك تعرض 
 بصفة عامة لكل ما يف الكون من ظواهر و مشاهد و أشار إىل احلياة واملوت و إىل الكواكب  
و إىل النباتات و إىل السنن الكونية مستحثا العقل البشري على النظر و البحث يف أسراره 

  .الطبيعية و السعي إىل طلب احلقيقة
هذا، و قد كفل القرآن الكرمي حرية العقل يف اختيار الطريق الذي يؤدي إليه تفكريه   

يف الدين قد تبني الرشد من ال إكراه ": السليم و أعطاه املسؤولية الكاملة يف ذلك حيث قال
و قل احلق من ربكم فمن شاء فليؤمن و من شاء " :و يف قوله تعاىل).256 –البقرة (" الغي
  ).29 –الكهف (" فليكفر

و من خالل هاتني اآليتني الكرميتني تتبني لنا حقيقة يف عقيدة اإلسالم و هي ثقة اهللا عز   
التفكري و سداد التدبري، فمثل هذا العقل ال يزيغ  و جل يف العقل السليم الذي ينشأ على صواب

.   و ال ينحرف؛ و هلذا أعطيت له هذه احلرية بأن خيتار بني الرشد و الغي، بني اإلميان والكفر
  .و لكن مبنطق العقل السليم فلن يتوجه االختيار إال إىل الرشد و اإلميان
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تمكن فيما بعد من إدراك حقيقة و اآلن حري بنا أن نتفقد العقل يف العصر العباسي لن  
  .معاين احلكم يف شعر أيب الطيب املتنيب؛ إذ إن معرفة املعىن مبعرفة مرجعه

بادئ ذي بدء، إن النـزوع إىل العقل و اإلقرار حبكمه و سلطانه مل يكن خاصا بعامل   
هذا  األدب فحسب، و إمنا كان اجتاها عاما مشل ضروب املعرفة و ألوان الثقافة و الفكر يف

العصر، و رمبا كان الرتوع إىل العقل حصيلة تفاعل بني خمتلف الثقافات منها ما هو عريب 
إسالمي و منها ما هو أجنيب، يوناين أو هندي أو فارسي، و هذا يعين أن روافد الفكر يف هذا 
العصر قد تنوعت و اختلفت مصادرها و امتدت آفاق املعارف فيها، إذ نشطت بفضل هذا 

يف البحوث الدينية و اتسعت علوم اللغة العربية و انتظم علم الكالم، و كثرت حلقات التمازج 
اادلني، و بلغت العلوم كالطب والفلك و الرياضيات شأوا عظيما، و قد كان للمصادر 
الدينية أثر بالغ يف نشاط حركة الفكر، خباصة فيما فتحه القرآن الكرمي من نوافذ يلج منها 

أسرار الكون و يكتشف الدالئل على وجود املدبر و الصانع هلذا الكون،  العقل ليقف على
كذلك عرفت يف هذا العصر الترمجة فاطلع العقل العريب منها على طرائق البحث و أساليب 

التفكري، فعرفت احلجج و األدلة و الرباهني و األقيسة و االستدالالت و التعليالت و غريها،      
العصر العباسي حركة علمية نشطة رجعت إىل أصول الفكر العريب و إىل جانب ذلك شهد 

فتناولت التراث القدمي حبثا و دراسة حىت أخرجته و عرفت كنوزه للناس، فكان ذلك مصدرا 
  ) 41(.آخر أدعمت به احلركة العقلية اليت ما لبثت أن انتقلت أصداؤها إىل الوسط األديب

كما  –جلّ املصادر اليت دعت إىل إعمال العقل و الشك يف أن القرآن الكرمي كان من أ  
و حتكيمه يف بعض املسائل فهو امللكة اليت تصل باإلنسان إىل إدراك حقائق  –سبق و أن ذكرنا 

الوصلة بني اهللا و خلقه، : الكون، و تدل على مدبره و صانعه، فالعقل كما يقول التوحيدي
فقد دعا إىل التأمل يف تأويل آياته موضحا  هلذا كانت دعوة القرآن إىل أصحاب العقول صرحية،

إمنا هم الراسخون يف العلم بينما اجلهلة  –بعد اهللا عز و جل  –أن الذين يقدرون على تأويله 
ما هم إال ضعاف عقول، يف قلوم زيغ  –أي ما اشتبهت داللته  –الذين يتبعون ما تشابه منه 

ل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم هو الذي أنز": و قد اتبعوا الفتنة، قال تعاىل
الكتاب و أخر متشاات، فأما الذين يف قلوم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة       

                                                        
)41(  Nader, André : Le système philosophique des mu’tazilla. P.21. s.e. Beyrouth. 1956. 
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و ابتغاء تأويله و ما يعلم تأويله إال اهللا والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند 
و ما يعلم تأويله ": فقوله تعاىل). 7 –ران سورة آل عم( "ربنا و ما يذكر إال أولوا األلباب
إقرار بقيمة العقل و  "و ما يذكر إال أولو األلباب: "و قوله" إال اهللا و الراسخون يف العلم

  . وثوق بقدرته يف تدبر آياته و تأويلها مبا يوافق حكمها
ك و إىل جانب هذا، أتيح للعقل يف اإلسالم جمال واسع للنظر يف سر الوجود و إدرا  

حقيقته و ماهيته، و قد نصت آيات كثرية على تأمل خلق السموات و األرض و ما بينهما من 
كواكب و أفالك و جبال و حبار و حيوان و طري و حشرات، و دعت اإلنسان ليتفكر يف 

و آية هلم الليل نسلخ منه النهار             ": تعاقب الليل و النهار و الشمس و القمر، قال تعاىل
شمس فإذا هم مظلمون، و الشمس جتري ملستقر هلا ذلك تقدير العزيز العليم، و القمر و ال

قدرناه منازل حىت عاد كالعرجون القدمي، ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر و ال الليل 
  ).40 –سورة يس . ("سابق النهار و كل يف فلك يسبحون

يات أو وجهت املسلم إىل و كان من شأن هذه الدعوة اليت جتلت يف كثري من اآل  
و آله             ) ص(اإلحساس بقيمة العقل و جدوى إعماله و قد رويت أحاديث كثرية عن النيب 

و الصحابة و التابعني يذكرون فيها العقل و فضله، و هذا كله إمنا كان له كبري األثر يف نشوء 
. هية العقل و حده و وظيفتهحركة عقلية سلكت منذ بدايتها مسلكا يقوم على التساؤل عن ما

ما تأثري العقل؟ و ما حكمه و ما غاية ما يناله؟ ما هو أوال؟ ما حده            : "يقول التوحيدي
و حقيقته؟ هل يستقل بنفسه، و ما حكم من عدمه؟ و ما مزية من منحه و أنعم عليه به و ما 

ن، و هل له يف األزل استقالل؟ عرض من حرمه و اقتطع عنه؟ و إىل أين يبلغ يف البحث والعرفا
  .)42( ..."و هل له يف اآلخر استقرار؟ إخل

و على العموم، إن نشاط البحث الديين قد اتسع يف بداية هذا العصر العباسي، فظهرت   
حركات علمية تعىن بالقرآن الكرمي شرحا و تفسريا و فقها و قياسا و اجتهادا و أصبح النظر 

شريع و العقيدة بعد أن كان مقيدا يف بداية الدعوة، و حمظورا على العقلي مطلقا يف مسائل الت
العقل اخلوض يف مثل هذه املسائل، و خاصة ما تعلق بالعقيدة اليت أتت عن طريق الوحي غري 

                                                        
السريوان للطباعة و النشر . دمشق. و ما بعدها 14.ص. 1ط. أثر الرتعة العقلية يف القصيدة العربية يف العصر العباسي: حممد، أمحد علي )42(

 .1993. و التوزيع
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أن أسلوب النظر العقلي يف البحث الديين، سرعان ما اتسعت جماالته، فصار ينظر حبرية إىل كل 
و ال شك يف أن تطور احلياة العربية يف هذا العصر قد أذن ذه . عمن مسائل العقيدة و التشري

احلرية الفكرية، فنشطت حركات ا ملتكلمني، و كثرت حلقات اادلني، حىت أن املأمون قرب 
و أيب إبراهم بن سيار ) هـ 235(إليه كثريا من اجلدليني والنظار، كأيب اهلذيل العالف 

مها ممن وافقهما أو خالفهما و الزم جمالسة الفقهاء و أهل و غري) هـ 231(املعروف بالنظام 
املعرفة من األدباء و أجرى عليهم األرزاق، فرغب الناس يف صنعة الكالم و تعلموا البحث      

و اجلدل و قد برز يف هذا العصر نظار و جمادلون كان منهم حيي بن خالد الربمكي فكان ذا 
  . ع أصحاب الكالمحبث و نظر و له جملس جيتمع فيه م

و من الثابت أن املتكلمني و الفالسفة املسلمني جتاوزوا إىل حد بعيد النظرة اإلسالمية   
إىل العقل؛ و يرجع هذا األمر إىل تأثرهم باملنطلق اليوناين، و قد جتلى يف اعتقادهم و طريقة 

مسائل        تفكريهم، فعند املتكلمني أصبح سلطان العقل فوق كل سلطان، و قد حكموه يف
  ) 43( .و االعتقاد

إذ برزت نزعتها يف العقل فأقامته إىل . و املعتزلة من أكثر الفرق اعتمادا على العقل  
جانب النص اإلهلي، و حكمته يف آرائها، خاصة ما يتعلق مبعرفة اهللا و صفاته و يف احلسن       

  .و القبح و األفعال
و بشر ) هـ 232(راء يف العقل أمحد بن خابط و من مفكري املعتزلة الذين برزت هلم آ  

و اخلياط ) هـ 295(و اجلبائي ) هـ 226(و هشام بن عمرو الفوطي ) هـ 226(بن املعتمر 
أن أصول املعرفة و شكر النعمة واجبة قبل ورود السمع، "و قد اتفقوا مجيعا على ) هـ 300(

  ".و احلسن و القبح معرفتهما بالعقل
الهتمام بالعقل على يد هذه الفرق، قد جعل النظر يف خمتلف و صفوة القول، إن ا  

املسائل يتم انطالقا من سلطان العقل، فكان هلذه الفرق مبا حتمله من أفكار قد بسطت سلطتها 
  .على جوانب الفكر العريب و على ضروب النشاط الثقايف كله يف هذا العصر العباسي

جدنا الشعراء العباسيني ينحون حنو املفكرين   و إذا ما نظرنا يف بعض األمثلة الشعرية و  

                                                        
 .و ما بعدها 126.ص. العصر العباسي األول: انظر ضيف، شوقي )43(
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و أصحاب الرأي يف أقواهلم و نظرام يف العقل، و جندهم يف أحيان كثرية يقتبسون من 
  ) 44( :كالمهم و يوردون أقواهلم، قال علي بن اجلهم

  ل يقضى عليها بـآثارهـا      و أعلم أن عقـول الرجـا 
  ) 45( .قل إال بفعالهال يعرف الع: و هذا يتفق مع كالمهم  

   ) 46( :و قال إبراهيم بن حسان
  فليس من األنبياء شيء يقاربه    و أفضل قسم اهللا للمرء عقله 
  فقد كملت أخالقه و مآربـه      إذا أكمل الرمحن للمرء عقله 

و يف معىن هذين البيتني إشارة تدل على أن العقل هبة من اهللا فمن أنعم عليه ا مت   
  .لقهصالحه و كمل خ

و أما ما يتعلق بوصف العقل أو نقده، فاألمثلة على ذلك كثرية و يكفي أن نشري إىل   
ففي وصف العقل و اإلشادة بفضله و الدعوة إىل إعماله، فيدل عليه قول ابن عبد . أمهها

  )  47( :القدوس

  و متت امانيه و مت بنـاؤه      إذا مت عقلُ املرء متت أموره 
  )  48( :ة يشيد بقيمة العقل و عظيم نفعهو منه قول أيب العتاهي  

  نتيجة العقل متام األدب      ما أنفع العقل ألصحابـه 
  )  49( :و لبشر بن املعتمر من هذه املعاين اليت تقدس العقل قوله  

  و صاحب يف العسر و اليسر     هللا در العقـل مـن رائـد 
  قضيـة الشاهـد لـألمـر       و حاكم يقضي على غائب 

                                                        
 .23 – 22.ص. هانظر املرجع نفس  )48( )47) (46(ا )45( )44(

 

 

 

 
 .23 – 22.ص. انظر املرجع نفسه )49(



  

 126

  أن يفصل اخلـري من الشـر      ئا بعـض أفعالـه و إن شي
و مثل هذه األمثلة، ميكن إدراجها ضمن اإلطار اإلجيايب للعقل، أو ضمن قدرته على   

إكساب املعرفة و الوعي، و لكن مثة جانب آخر ال يستطيع العقل أن يقدم معرفة فيه، و هو 
جلها الشعراء أيضا فكانت أقواهلم جانب الغيب أو ما وراء احلس و الطبيعة، و هذه املسألة عا

و لعل املعري من . فيها أشبه بانتقاد للعقل، خاصة ما يتعلق بعجزه عن إدراك املسائل الغيبية
هؤالء الشعراء الذين تناولوا يف شعرهم انتقاد العقل، و تبيان قصوره يف األمور اإلهلية           

املعري مل يكن خارجا يف أساسه على اإلطار و الغيبيات، و لكن التصور النقدي الذي جاء به 
  .الديين الذي قيد العقل بالوحي، و ألزمه بالعقيدة و اإلميان بالغيب دون معرفة حسية إدراكية

فالعقل حسب التصور الديين ال يأيت يف املسائل الغيبية إال ما هو ظن و ختمني، و قد 
  )50( :التصور، حيث يقولجاءت رؤية املعري للعقل يف هذه القضية مطابقة لذاك 

  سل الرجال فما أفتوا و ال عرفوا      سألت عقلي فلم خيرب و قلت له 
  إىل القياس أبانوا العجز و اعترفوا      فمالوا فلما أن حدوـم : قالوا

و يطبق هذه املسألة يف معرفة اهللا، أي انه يريد الوصول إىل هذه املعرفة عن طريق   
  )51(:ن إدراك هذه احلقيقةالعقل، مث يقر بعجز العقل ع

  مذاهبه عليه و إن عرضنه      مىت عرض احلجى هللا ضاقت 
و يتساءل أحيانا عن حقيقة الغيب، أو ما بعد املوت، و يف هذه املسألة يظهر قصور   

  )52(:العقل
  فلم خترب األفكار عنه بـما يغـين    إذا غيب امليت استسر حديثه 

فليس ميلك إذا ما اجتهد إزاء هذه املسألة سوى كذلك قضية اليقني إذا عرضت للعقل،   
  )53(:الظن و التخمني

                                                        
 .24 – 23.املرجع نفسه ص  )52( )51) (50(

 

 
 .24 – 23.املرجع نفسه ص )53(
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  أقصى اجتهادي أن أظن و أحدسا    أما اليقني فال يقيـن و إمنـا 
ففي مثل هذه املسائل يعقل جمال العقل فيها، و ال يستطيع معرفة أسرارها، فتصبح   

  )54(.بالنسبة له غيبية

  لعقـل منهـا يف عقـالكـأن ا      أمور يلتبسن عـلى الربايـا 
و هذا من األمثلة اليت تضيء لنا جانب تأثر الشعراء العباسيني حبركة الفكر اليت كان   

مدارها مركزا حول مسائل الفكر و العقيدة و ما يتصل ما مما يدعو إىل القول إن البحث 
العقل العريب و أناره الديين أسهم إسهاما كبريا يف إثراء احلركة العقلية يف العصر العباسي و فتق 

و احلال هذه، فقد بينا أن هذا العقل قد امتد سلطانه ليمس خمتلف املعارف و ضروب الفكر      
و ملا كان الشعر مظهرا من مظاهر احلياة العقلية، فإننا نتساءل إىل أي مدى تأثر هذا . و الثقافة

ان أثرها يف هذا الشعر من حيث الشعر ذه الرتعة العقلية اليت سادت الفكر العباسي و كيف ك
الشكل و املضمون؟ ألن متثل القيم العقلية يتحدد مبقدرة الشاعر على التصور الصحيح ملاهيتها، 

  .و بعدئذ التعبري عنها يف الشعر
    

  :ظھور النزعة العقلیة و أثرھا في الشعر العباسي
كما  –العصر العباسي إن احلركة العقلية اليت مشلت جماالت النشاط الفكري منذ بداية   

و من هنا جند تأثر الشعراء . قد مست خمتلف مظاهر احلياة العقلية ومنها الشعر –سبق الذكر 
ذه الرتعة العقلية قائما، و لكن تأثرهم بطبيعة احلال مل يكن يف مستوى واحد بل كانوا 

لذلك ظهر تصوران و تبعا . متفاوتني و خيتلف هذا التفاوت أو هذا التباين من شاعر إىل آخر
  .يف التعبري عن هذه الرتعة يف شعر هؤالء الشعراء

تصور سطحي احناز فيه الشعراء إىل إبراز ظواهر العلم و مسائل الفلسفة يف قصائد ومنظومات 
و إن هذا التصور السطحي للنـزعة العقلية يف الشعر قد ظهر يف بعض قصائد املدح      . شعرية

  .و الفلسفي عند بعض الشعراءو الزهد و النظم العلمي 

                                                        
 .24.املرجع نفسه ص )54(
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  )55(:قول أيب العتاهية –مثال  –فإذا ما قرأنا   

  عهد و ال خلّةٌ و ال حسب      و قد عرفت اللئام ليس هلم 
      فالشاعر مل يزد على أن أقر مبا هو معروف يف طبع اللئيم من اإلخالل بالوفاء بالعهد  

و لكن مع هذا . إىل الذهن من أقرب بابو الصداقة و األلفة يف خطاب مباشر تصل معانيه 
فتعبري الشاعر خيلو من أدوات التأثري يف الوجدان كاخليال و ااز و اجلرس املوسيقي؛ هذه 

أقام رباطا قويا بني اللفظ و املعىن، حينئذ يأيت  –إن أحسن الشاعر توظيفها  –األدوات اليت 
  .تعبريه قويا مؤثرا يرضي العقل و العاطفة معا

يتكرر هذا التعبري السطحي يف كثري من شعر أيب العتاهية سواء املتعلق باحلكمة أو و   
  )56(.الزهد

  نصري، كما خلقنا من تـراب      ملن نبين و حنن على تراب 
إن معىن هذا البيت يعرب عن حقيقة يدركها العام و اخلاص و مل يكن للشاعر فيها فضل   
  .إال النظم
لشعراء يف شعر احلكمة، فقد عاب النقاد من قدماء و حمدثني و بالنظر إىل إخفاق بعض ا  

" القصيدة"إذا كانت : عليهم هذا اللون من الشعر خللو أكثره من القيم الفنية، فقال اجلاحظ
كلها أمثاال مل تسر و مل جتر جمرى النوادر، و مىت مل خيرج السامع من شيء إىل شيء مل يكن 

فال جيب للشعر أن يكون مثال كله و حكمة كشعر : "رشيقو قال ابن . )57("عنده لذلك موقع
صاحل بن عبد القدوس، فقد قعد به عن أصحابه و هو يقدمهم يف الصناعة إلكثاره من       

  . )58("ذلك
إن بعض النقاد احملدثني صور قصيدة احلكمة خمتلة النظام، مفككة األجزاء،                  
ل متالحقة يصوغها الشاعر و ال رابط بينها سوى مضموا أمثا –عند بعض الشعراء  –و هي 
  .الوعظي

                                                        
 .426.ص. تاريخ األدب العريب: الفاخوري، حنا   )56( )55(

 
 .43.ص. ةأثر الرتعة العقلية يف القصيدة العربي: حممد، أمحد علي )57(
 .43.ص. املرجع نفسه )58(
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إن هذه الفئة من الشعراء اليت راحت تنظم خمتلف معارف العصر بوزن و قافية الشعر   
قد أثارت العقل احملض بدل الفكر امللفوف بالزخرف اللفظي ألا كانت تتوجه إىل بناء 

  .معارف الناس
من الشعراء توافرت على التعبري العميق الذي يدل على قدرة و لكن باملقابل وجدنا فئة   

العقل العريب على صوغ احلكم و جعلها تستفيد املنطق و الفلسفة مع إلباسها صور فنية فريضى 
و يكفي داللة أن نقف على بعض ما ورد من حكم بشار بن . عنها العقل و تأنس هلا األذن

قيقة؛ يقول بشار بن برد يف إبراز حقيقة لنقف على هذه احل) هـ 167 -هـ  95(برد 
  )59(:األخوة

  ر و أين الشريك يف املر أينـا؟    خري إخوانك املشارك يف املـر 
  و إن غبت كان أذْنا و عينـا    الذي إن شهدت سرك يف احلي 
  ر جاله البالء، فازداد زينـا    مثل حر الياقوت، إن مسه النا

اإلخوان موضحا األساس الذي تقوم عليه األخوة بإلقاء يعرف خبري  –هنا  –فالشاعر   
سؤال من نوع االستفهام اإلنكاري الذي يفيد اليأس من إجياد اإلخوان الذين يتوافرون على 

و لدعم صحة فكرته حول ندرة " و أين الشريك يف املر أينا"الصدق و اإلخالص يف أخوم 
مث يف البيت املوايل يكشف عن جوانب من " نأي –أين "األخوة احلقة يأيت بالتوكيد اللفظي 

سلوك األخ الويف املخلص حيث من شيمه املؤانسة يف حضورك و احملافظة عليك يف غيابك       
و بنية إقناع السامع ال يترك هذا الكالم اخلربي قابال للتصديق أو التكذيب و إمنا يأيت بصورة 

به و ذلك حني جيعل التشبيه متثيال حيث وجه الشبه  فنية متيل به إىل القبول بالتصديق و االقتناع
فالصديق الويف املخلص ذو اخلالل الكرمية أشبه ما يكون بالياقوت . فيه صورة منتزعة من متعدد

احلر حني جيلوه البالء فيزيده مجاال و زينة و الصورة املشتركة بني الطرفني إمنا هي الصفاء      
  .و النقاء
الذي ) هـ 231 -هـ  188(بن يرد إىل شاعر آخر هو أبو متام  و إذ ما تركنا بشار  

يعد حبق مثل الشعراء الذين استهواهم املنطق و الفلسفة فراحوا يكثرون من استخدام األدلة 
                                                        

 .377.ص. تاريخ األدب العريب: الفاخوري، حنا )59(
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املنطقية يف قالب من التعبري يسمو فيه التفكري و حيسن فيه الصوغ الفين حيث االبتكار          
  : مثال هلذا النوع من التعبري و فيما يأيت )60(و اإلبداع

  فالسيل حرب للمكان العايل    ال تنكري عطل الكرمي من الغىن 
حبكم رسوخ صفة الكرم  –فالشاعر يف هذا البيت يستنكر أن جيتمع املال عند الكرمي   

و ليس هذا بادعاء باطل إذ راح يقيم الدليل على هذا االدعاء يف الشطر الثاين قائال  –يف طبعه 
فهو يبني يف هذا البيت  –حبكم شكل قمة اجليل  –لك املياه ال تستقر يف قمم اجلبال و كذ

ضمنا أن الثروة ال جتتمع عند اإلنسان الكرمي حبكم فطرة الكرم اليت تطبع ذاته، مث راح يبحث 
و التشبيه - حبكم علوها  –عما يؤيد زعمه فوجده يف صورة املياه اليت ال جتتمع يف أعايل اجلبال 

هذا التشبيه يف صورة  –صراحة  –هذا التعبري وارد لكنه خفي مستتر حبيث مل يظهر الشاعر  يف
من صوره املعروفة و ذلك رغبة منه يف إخفاء التشبيه، و هذا من دالئل التعبري البليغ الذي يؤثر 
 يف القارئ أو السامع، ألن التعبري يكون أبلغ و أكثر تأثريا يف النفس كلما كان أميل إىل

  .التلميح
و ال نغادر أبا متام دون أن نقف على حادثة وقعت له مع بعض حساده و تدل على   

  )61(:فقد حدث أن مدح أبو متام أمحد بن املعتصم بقوله. رسوخ املنطق يف تفكري الشاعر

  يف حلم أحنف يف ذكاء إياس       إقدام عمرو يف مساحة حامت 
الفئة الثانية من الشعراء قد ضمنت شعر  و على وجه العموم، ميكن القول، بأن هذه  

احلكمة يف العصر العباسي األول كثريا من اخلربات الفنية و العقلية مبراعاة مستجدات العصر       
و قضاياه؛ و مما زاد يف ترقية الشعر يف هذا العصر ميل النقد األديب إىل اعتماد العقل و الفكر       

صبح احلكم النقدي حكما عقليا، فما قبله العقل و استساغه و الفطنة و الذكاء و الدربة، فأ
كان جيدا، و ما رده و نفاه كان رديئا لذا كان عيار املعىن أن يعرض على العقل الصحيح       

و عيار اللفظ مرجعه الرواية و االستعمال و عيار اإلصابة يف الوصف الذكاء و حسن التمييز، 
  )62(.طنةو عيار املقاربة يف التشبيه الف

                                                        
 .278.ص. العصر العباسي األول: انظر ضيف، شوقي )60(
 .223.ص. الفن و مذاهبه يف الشعر العريب: انظر ضيف، شوقي )61(
 .و ما بعدها 29.ص. أثر الرتعة العقلية يف القصيدة العربية: انظر حممد، أمحد علي )63( )62(
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و هذا . و هذا، يف حد ذاته مؤشر يدل على انصياع احلكم النقدي إىل أوامر العقل  
املؤشر نتيجة نزوع كثري من النقاد العباسيني مرتعا عقليا يف النقد مثل قدامة بن جعفر             

    اللفظ : الذي حدد للشعر أصوال و عناصر ال يقوم إال عليها، و هي) هـ 337 -هـ  275(
و قد حدد لكل عنصر من هذه العناصر معيارا حيدد وظيفته من . و املعىن و الوزن و القافية

جهة االستخدام مبا خيدم الغرض العام، و هو بعد ذلك يضع تصورا نظريا للشعر و حيدد 
وظيفته، و هذا يف حقيقة األمر استجابة مباشرة للتطور العقلي الذي بلغه الفكر النقدي يف هذا 

و قد برزت آثاره عند كل من ابن طباطبا و أيب هالل العسكري و الصاحب بن عباد . صرالع
  )63(.و ابن األثري

و مهما يكن من أمر فإن العقل النقدي قد أصبح حيسن االستنباط و التحليل              
أن فكان هلذا العقل النقدي . و االستدالل و احملاكمة و عرض القضايا على وجوهها املختلفة

أذْكى جمال البحث و التحليل و التقصي يف استخالص جوانب اجلودة و الرداءة و الصواب       
أن "و يشأ القدر . و اخلطإ يف العمل الشعري األمر الذي انعكس إجيابا على اإلنتاج الشعري

يرث القرن الرابع اهلجري صفات و مزايا يف الشعر العريب ليستقبل أبو الطيب املتنيب هذه 
  .)64("ملواريث سائغة مستحبة فيتداول يف شعره ما يروقه منها، و خيص شعره بأقوى ما فيهاا

و لعل ما ورد من شعر احلكمة يف قصائده يعد من مواريث العهد السابق و كان هذا   
و على قوة نفسه و براعتها يف "الشعر خري رصيد شهد على عقله الواعي، القادر على اإلدراك 

  .)65("مل ا إزاء موقف من مواقف احلياةاستشفاف ما يعت
و ينفذ . )66("استطاع أن حيطم حدود األقطار و األزمنة"و بذلك، فإن أبا الطيب املتنيب   

إىل أي : و إذن، فمن حق السائل أن يتساءل. إىل العقول و القلوب بشعر احلكمة، دون سواه
يف هذا الشعر على حدود  مدى انصاع شعر احلكمة عنده للمؤثرات العقلية؟ و هل وقف

  الظاهر؟ أم نفذ إىل جوهر األشياء؟ و هل هذه املؤثرات العقلية كانت مرتبطة مبؤثرات فنية؟
و إجابة عن هذه التساؤالت، نبدأ باحلديث عن املؤثرات العقلية، مث نتطرق إىل املؤثرات   

                                                        

 
 .20.ص. املتنيب: احملاسين، زكي )64(
 .126.ص. املتنيب بني ناقديه: شعيب، حممد عبد الرمحن )65(
 . 1978جانفي  13. 4العدد . 68.ص. جملة األقالم. حكمة املتنيب: ماجد، جعفر )66(
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فن يف حكم الفنية يف سياق البحث عن البعد الفين لنخلص إىل تفحص حجم العقل و ال
  .شاعرنا
    

  :المؤثرات العقلیة في حكم المتنبي و أبعادھا الفكریة
  .إن املتفقد ألدب احلكمة عند األدباء ميكنه أن مييز بني نوعني من احلكمة  

و يقتصر على اختيارات الشخص الواحد، دون كبري عناء يف العناية مببناه، فتكون : النوع األول
ا نابعة عن رؤية ضيقة، حمدودة حبدود التجربة األحاديةحكمه حينئذ سطحية ساذجة أل.  

ما يستوحى من واقع احلياة اخلاصة لألديب و حياة اآلخرين، و من الثقافة الفكرية : النوع الثاين
مدعومة مبؤثر عقلي  –يف الغالب  –و ما تتوافر عليه من خمزون معريف؛ فتأيت احلكمة وقتئذ 

  .املعىن و صدق الفكرة فتصل باملتلقي إىل حالة من اإلقناعإقامة للدليل و تأكيدا لوجاهة 
ما وضعنا حكم املتنيب يف ميزان هذين النوعني، فإننا نرجح أن تنتسب إىل النوع  إذاو   
إذ إن حكمه تتوافر على شيء من الثراء و الغىن و خصوبة التجارب و تنوعها مع . الثاين

ه العقلية و النفسية األمر الذي جيعلها حكما ميتزج فيها ارتباطها بثقافة الشاعر الواسعة و إمكانات
موضوعية يف أساس الفكرة و منطلقها من الوجود "العقل بالشعور، و املوضوعية بالذاتية 

  .)67("الواقعي احملسوس و ذاتية يف إخراجها بالصور و تلوينها بألوان اخليال و التصور
افر على احلكمة لتتبني لنا هذه املزاوجة و يكفي أن نقف على بيت شعري من أبياته يتو  

  )68(:يقول املتنيب. بني العقل و الفن، و كيف كانت الغلبة للعقل

  جتري الرياح مبا ال تشتهي السفن      ما كل ما يتمناه املرء يدركه 
واقع التناقض بني "إن الشطر األول يتضمن خالصة جتربة يؤيدها العقل من منظور   

و لتأييد الفكرة الواردة . )69("ة و بني املوانع العديدة اليت حتول دون حتقيقهارغبات املرء يف احليا
يف الشطر األول يدعمها بصورة حسية تتمثل يف كون الرياح حتول دون جمرى األشرعة حنو 

                                                        
 .112.ص. األدب و الفن: عاصي، ميشال )67(
 .67.ص. ديوانالتبيان يف شرح ال: العكربي )68(
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  .طريقها املنشود
إن فكرة الشطر األول مكن صميم إدراك العقل ارد و لتأييد هذا املعىن الناتج عن هذا   

عقل ارد جاء الشاعر بصورة حسية جتسد صدق املعىن و تدعمه و ال سبيل إىل رده ألن ال
و هذا األسلوب يف التعبري ضرب من قوة . الصورة احلسية تعرب عن واقع قائم تؤيده الطبيعة

  .التأثري يف العقل قبل القلب و ضرب من اإلبداع يف تركيب املعىن و صوغ املبىن
كل حكم املتنيب تتوافر على هذا املستوى الراقي املؤثر، ألن و ليس معىن هذا، أن   

.      ظروف النظم ختتلف زمانا و مكانا، و املواقف تتباين، و احلاالت النفسية للشاعر تتفاوت
و لكن يكفي الشاعر أن تعتري قصائده مالمح واضحة متيزه عن غريه من الشعراء و جتعله 

يت من أبيات قصيدة من قصائده أم يف جمموع      سواء تيسر له ذلك يف كل ب"يفوقهم 
و أما أن نقول بشرط أن تكون مجيع أبيات القصيدة تتوافر على مظاهر اجلودة . )70("شعره

و كذلك . بدرجة فكرية و فنية واحدة، فهذا ما ال تقول به مقاييس النقد األديب قدميا و حديثا
  .هذا ما ال جنده يف مجيع حكم أيب الطيب املتنيب

النمط الذي تنتمي إليه حكم املتنيب؛ فإن البحث العلمي  –عموما  –و بعد أن حددنا   
ميلي علينا اآلن أن جنتهد يف تصنيف أقسامها و أن نتناول كل اجتاه بالدراسة و التحليل وفق ما 

  .يتوافر عليه من مؤثرات عقلية
  .مو عموما ميكن تصنيف شعر احلكمة عند املتنيب إىل ثالثة أقسا  

   :القسم األول
و هنا نراه يعرب عن تفاعله مع معطيات احلياة            . و يتصل بشخصيته و ذات نفسه

  :و استخالصه للعرب منها و من ذلك
أحس املتنيب منذ صباه بطموح نفسه، و طموحه ال يرضى إال باملعايل و حتقيق العظائم، ) 1

  )71(:فهو يقول. فكان يلهج باد والسؤدد

  تساوى املَحايِي عنده و املَقاتلُ    يبغ ما أبغي من اد و العال و من
                                                        

 .120.ص. املتنيب بني ناقديه: شعيب، حممد عبد الرمحن  )70(
 .177.ص. 3ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي )71(
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" الشرف و الرتب العالية"فهو يصرح يف هذا البيت منهجه يف احلياة بالنسبة إىل طلب   
ففي الشطر األول حيدد الشاعر مراده        . حيث يف سبيل طلبهما ون كل من احلياة و املوت

ق برغبته و طموحه و لكن هذا الطموح و هذه الرغبة هيهات أن و مبتغاه و هو قرار يتعل
تتحقق عبثا للمرء و هلذا نراه يف الشطر الثاين حيوط مراده مبا حيققه حتما و هو القبول بالتعرض 

و هذا ما يؤكده يف بيت . للمخاطر و املهالك، استجابة ملنطق حتقيق الرغائب يف اد و العال
  :آخر

  تعبت يف مرادهـا األجسـام    س كبـارا و إذا كانت النفـو
و كأننا بالشاعر يف هذا البيت يرد على من يظنون أن حتقيق عظمة اهلمة و كرب         
قد يتحقق مبجرد استعراضهم ألمانيهم املعسولة؛ فينبههم املتنيب يف الشطر الثاين بأن  )72(النفس

ال تكون دانية القطوف إال باجلد        منطق احلياة يقتضي منهم أن عظائم اهلمم و كرب النفوس 
و بالنظر إىل أثر العقل يف معىن هذا البيت ذهب بعض النقاد إىل أنه . و الدأب و تكبد املشاق

إذا كانت الشهوة فوق القدرة، كان هالك اجلسم دون : "من كالم أرسطو، حيث قال أرسطو
 من أرسطو و أنه أخذ قوله من مأثور غري أن ابن وكيع يتنكر القتباس املتنيب )73("بلوغ الشهوة

  )74(:أقوال الشعراء أمثال ابن أيب زرعة الذي يقول
  لوا جسيما أن تنهك األجسام      أهلُ مجد ال حيفلون إذانا 

  )75(:أو من قول احلصين  

  و مطلب اد مقرون به التلف      نفسي موكلة باد تطلبه 
طُلعة، شغوف حيب القراءة، مالزم للوراقني و من  إن املعروف عن أيب الطيب املتنيب أنه  

و إن كنا منيل إىل تأثره بابن أيب . مثة فمعىن احلكمة الوارد يف البيت ما هو إال من مثار مطالعاته
زرعة و احلصين ألن معىن حكمته يقترب كثريا مما عربا عنه يف بيتيهما، و ألن أبا الطيب املتنيب 

و من مثة كان تواقا إىل إشاعة و إحياء التراث الفكري العريب  كان جد متعصب للعنصر العريب
                                                        

 .345.ص. 3ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي )72(
 .345.ص: املصدر نفسه )73(
 .345.ص: املصدر نفسه )74(
 .345.ص: سهاملصدر نف )75(
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  .قبل غريه
و لعل الذين رجحوا تأثره بأرسطو، اعتمدوا على هذا األثر العقلي يف بناء البيت،   

ألن هذا . و إذا كانت النفوس كبارا حتققت هلا العظمة و الرفعة –مثال  –فالشاعر مل يقل 
و إمنا راح يبحث عن الفكرة اليت تنهض بعظمة املرء و كرب . ياةاملعىن ال ينسجم مع طبيعة احل

نفسه فعمق نظره و استشار عقله فجاء بالشطر الثاين مبا يفيد أن رغبة املرء يف طلب املعايل        
و العظائم متر حتما عن طريق التعب و اإلرهاق مبا تتكبده من ضروب املعاناة يف سبيل حتقيق 

  )76(:و كثريا ما ترددت هذه املعاين يف شعر احلكمة عند املتنيب و من ذلك قوله. الغاية املنشودة
  و من دوا غولُ الطريق و بعده    و حال كإحداهن رمت بلوغها 

  )77(:و قوله

  اجلود يفقـر و اإلقـدام قتـالُ    لوال املشقة ساد الناس كلهـم 
  )78(:و قوله

  ق على السـادات فعـالملا يش    ال يدرك اد إال سيـد فطـن 
  )79(:و قوله

  فما اد إال السيف و الفتكة البكْر    و ال حتسنب اد زِقَّـا و قينـة 
  )80(:و قوله

  و لكـن بأيـام أشبـن النواصيـا    و ما كنت ممن أدرك امللك باملىن 
  )81(:و قوله

  كارمو تأيت على قدر اهل الكرام امل    على قدر أهل العزم تأيت العزائم 

                                                        
 .21.ص. 2ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي )76(
 .287.ص. 3ج. املصدر نفسه )77(
 .279.ص. 3ج. املصدر نفسه )78(
 .149.ص. 2ج. املصدر نفسه )79(
 .119.ص. 4ج. املصدر نفسه )80(
 .378.ص. 3ج. املصدر نفسه )81(
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و القارئ يتمعن يف معاين هذه األبيات مجيعا يالحظ بأا تتمحور حول فكرة واحدة   
هي أن السيادة و اد و العظمة و الرفعة ال تكون إال من نصيب من يقدر على مغالبة الصعاب 
و حتدي املخاطر و املهالك و يف كل مرة كان الشاعر يرجع إىل لغة عقله إلثبات صحة ما 

  .يدعيه
كذلك، ففي بعض األحيان جينح الشاعر إىل التحليل  –دائما  –غري أن احلال ال يكون   

و يف هذا املعىن . و الغوص يف عمق حقيقة طبع اإلنسان الكتشاف سر طبعه و أخالقه
  )82(:يقول

  و لكن طبع النفس للنفس قائـد    و كل يرى طُرق الشجاعة و الندى 
فهما قيمتان  )83("طرق الشجاعة والكرم كل أحد يعرف"و مفاد هذا البيت أن   

و كأين . أخالقيتان معروفتان، و لكن ال يتصف ما إال من كان مطبوعا جمبوال عليهما
أو بقول الرسول صلى اهللا " إن العادة طبيعة ثانية: "بالشاعر هنا متأثر باحلكمة اليونانية القائلة

  .رواه البخاري" ا خلق لهأمجلوا يف طلب الرزق فإن كال ميسر مل: "عليه و سلم
عندما يتعلق األمر باحلديث عن إدراك املعايل فال يراها  –و على كل حال، إن املتنيب   

و مثل هذا االجتاه يف فكر الشاعر . حتصل لصاحبها إال بالسعي و اإلقدام ال بالعبث و التهريج
يتسلحون بسالح احلزم       يدل على عمق معرفته بشؤون احلياة و بسر العظمة اليت حيققها الذين 

و قد رأينا يف احلكم السالفة الذكر . و احلزم و اإلرادة يف سبيل حتقيق ضالتهم املنشودة
  .األسلوب الذي انتهجه يف تركيبها بدليل عقلي جعلها حتظى بقبول املتلقي مقنعا

  
فيها طموح يسعى إىل إن احلياة يف نظر املتنيب ال قيمة هلا و ال طعم هلا إذا مل يكن لإلنسان ) 2

فالطموح سبب وجود اإلنسان على هذه البسيطة، فالطموح ذا املفهوم أساس . حتقيقه
شخصية اإلنسان و مركب هام من مركباا و هلذا استحق أقدس التضحيات و أكرب 

  )84(:فهو يقول. املغامرات
                                                        

 .398.ص. 1ج. شرح ديوان املتنيب: الربقوقي )82(
 .398.ص. 1ج. صدر نفسهامل )83(
 .245.ص. 4ج. املصدر نفسه )84(
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  فال تقنع مبا دون النجـوم      إذا غامرت يف شرف مروم 
  كطعم املوت يف أمر عظيم      مر صغيـر فطعم املوت يف أ

و إن هذين البيتني خلري شهادة على مبلغ تقدير املتنيب للطموح فهو يعرب على أن أمسى   
طموح اإلنسان أن يعزز شرفه، و يف سبيل ذلك فكل خماطرة أو مغامرة هينة طاملا أن املراد 

طعم املوت يف األمر اهلني هو   مادام: "حيقق رفعة و مسوا مث يستشري عقله قبل أن يردف قائال
نفسه يف األمر العظيم، فلما ال تكون التضحية اجلسيمة يف سبيل حتقيق األمسى و األعلى من 

  .)85("و هذا ما يؤكده موضع آخر. املقاصد
  رأيت العيش يف أرب النفوس      فمويت يف الوغى أرىب ألين 

  
ا جمتهدا إىل حتقيق طموحه باألساليب كان املتنيب طموحا، غزير الطموح و كان يسعى جاد) 3

يف حتقيق ما كان يصبو إليه من آمال، فلم "الشاقة، الشائكة غري أنه أصيب بالفشل و اإلخفاق 
فضاقت الدنيا يف وجهه فانتابه شعور التشاؤم بعد أن " ينل من سعيه إال اخليبة واخلسران

أكثر شؤما و شرا، بينما كان ينظر  تالشت أحالمه و ضاعت آماله فأخذ ينظر إىل احلياة مبنظار
حيث صار يرى أن ال جدوى من . فأخذ اليأس يسري يف نفسه. إليها مبنظار اجلهاد و النضال

السعي حيث إن األقدار قد تأيت مبا ال يرضي، بعدما يقل النصري و تعوز دواعي املىن، فهو 
  )86(:يقول

  تشتهي السفنجتري الرياح مبا ال       ما كل ما يتمىن املرء يدركه 
و حىت و إن كانت نفسيته تعيش حالة من اليأس والقنوط و اإلنسان يف هذه احلال   

يستسلم لعواطفه و مشاعره إال أن املؤثر العقلي مل يفارق املتنيب يف هذا البيت حيث إنه أقام 
  .الدليل على معىن الشطر األول مبا قاله يف الشطر الثاين

ندما تنتابه حالة من اليأس و القنوط كثريا ما ينسى منطق ذكرنا منذ قليل أن اإلنسان ع  
 –مثال  –عقله و ينساق وراء عواطفه و مشاعره و يكفي داللة على هذا الكالم أن الرومانسية 

                                                        
 .192.ص. 2ج. املصدر نفسه )85(
 .226.ص. شعر املتنيب: أبو العال، مصطفى )86(
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واكبت الثورة الفرنسية، بل قد تكون حالة نفسية ولدا الثورة الفرنسية مث ظهور نابليون        
اؤه فجأة و ضياع كل ما حقق من رفعة و أجماد أسطورية، فسقطت و بلوغه ذروة اد مث انطف

القيم و اارت التقاليد، و شاع القلق يف النفوس و خيم عليها احلزن و التشاؤم و اليأس 
والقنوط؛ فأصبح الرومنسيون جيدون يف الشعر وسيلة للهروب من أرزاء احلياة إىل أحضان 

       )87(.بة، و يعزون به أنفسهم عما يعانون من شقاء و آالمالطبيعة و إىل احلياة العاطفية امللته
و لكن احلال مل يكن كذلك بالنسبة إىل أيب الطيب الذي ظل حمكما عقله حىت و هو يعيش 

بل يراجع نفسه و يتعمق يف وضع احلياة فإذا بعقله يستفيقه . ظروف اإلحباط النفسي و التشاؤم
  )88(:عليه إىل حقيقة عن الزمن تعزيه فيما هو

  ما ليس يبلغه يف نفسه الزمن      أريد من زمين ذا أن يبلغين 
و كأنه هنا يعاتب نفسه على أن بعد مهته اخترق املعهودات، و هو يف هذا العتاب كأنه   

جيد تعزية حبيث يقول أريد من هذا الزمن أن حيقق يل علو مهيت و هي أعلى من أن حيققها      
و نفسه مل يستقر على حال واحدة فهناك أربعة فصول متباينة و ليل و كيف يتسىن له ذلك و ه

و ال يسعه و احلال هذه إال أن يبحث عن أسباب التعزي و التأسي و إذا بعقله يهتدي . و ار
  )89(.به إىل أنه ال يزال حيا يرزق ما دام البدن يصحب الروح

  لبدنُما دام يصحب فيه روحك ا    ال تلق دهرك إال غري مكترث 
و لكن يف بعض األحيان خييم عليه التشاؤم من جراء ضعف إمكانات احلياة و ظروفها 
اليت مل ترتفع إىل مستوى طموحه فيكون التصادم عنيفا و األمل شديدا على حد الشعور بالذل 

احلياة "واملهانة و إذا وصل الشعور إىل هذا املستوى فاملوت يصبح أخف وطأة من احلياة، إذ إن 
  )91(:و هذا ما يعرب  عنه الشاعر بقوله )90("الذل ال يطلبها عاقليف 

  رب عيش أخف منـه احلمـام      ذلّ من يغبط الذليل بعيـش 

                                                        
 .236.ص. 4ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي )87(
 .234.ص. 4ج. املصدر نفسه )88(
 .234.ص. 4ج. املصدر نفسه )89(
 .235.ص. 2ج. املصدر نفسه )90(
 .93.ص. 4ج. املصدر نفسه )91(
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  )92(:و يزيد األمر وضوحا فيقول مصرا على الفكرة السابقة  

  إن املنية عنـد الـذّلّ قنديـد    و عندها لذَّ طعم املوت شاربه 
        ".إن املنية عند الذل قنديد"لتربير وجهة نظره  –كعادته  –عقله  و الشاعر ال يهمل  

و ال جيد بدا من صب جام غضبه على الزمان الذي ال ينصف املرء يف حياته و ال يعطيه كفاء 
  :ما ينجزه من عمل

  )93(وجه له من كل لـؤم برقُـع      قبحا لوجهك يا زمانُ فإنـه 
  
قترب من شخص املتنيب و بسط نفوذه عليه، إال أن إميان الشاعر إذا كان التشاؤم قد ا) 4

  )94( :باحلياة ظل ثابتا، و من مثة ظل متمسكا باحلياة
  حريصا عليها مستهاما ا صبا      أرى كلَّنا يبغي احلياة لنفسه 

مل يزد على أن نقل لنا معرفة  –الذي يندرج ضمن حكمه  –و الشاعر يف هذا البيت   
و موقف الناس منها بتعبري أقرب إىل النظم منه إىل الشعر، و خطاب العقل غائب بشأن احلياة 

  )95(:متاما، و لكن األمر خيتلف بالنسبة إىل املعىن الوارد يف البيت الذي يليه
  و حب الشجاع النفس أورده احلربا    فحب اجلبان النفس أورده التقى 

إن . ة حب النفس بالرجوع إىل العقلو مفاد هذا البيت يدعونا إىل التفكري يف حقيق  
اجلبان حيب احلياة و حبه للحياة جعله يتقي أسباب احلرب و لكن الشجاع حفاظا على نفسه 
فقد اندفع إىل احلرب و كأن الشاعر من خالل هذين املوقفني يريد أن يبني لنا أجدر إنسان 

 على الشجاعة اليت جتعله يقدم باحلياة، و هو اإلنسان الشجاع ألنه استجاب ملنطق احلياة املبين
و قدميا . على الدفاع عن نفسه مىت تطلب منه املوقف ذلك و حينئذ يكون حبه للحياة آمنا

روي عن أيب بكر الصديق رضي اهللا تعاىل عنه، أنه قال خلالد بن الوليد، و قد ودعه حلرب أهل 

                                                        
 .46.ص. 2ج. املصدر نفسه )92(
 .275.ص. 2ج. املصدر نفسه )93(
 .65.ص. 1ج. املصدر نفسه )94(
 .65.ص. 1ج. املصدر نفسه )95(
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ن احلياة اآلمنة مرتبطة بقبول و معىن هذا أ )96("احرص على املوت توهب لك احلياة: "الردة
إذا أردت السلم فحضر نفسك    : "و من حكم الالتني. املوت أي بالدخول يف احلرب

و ما أراده . أي حضر نفسك بالوسائل اليت تدفع ا احلرب عنك، فتعش آمنا )97("للحرب
ستعداده على املتنيب أن أمن اجلبان مؤقت ما يلبث أن يزول بينما أمن الشجاع أكثر دميومة ال

و هذا ما يرتضيه دأب احلياة، و املنطق من . الدفاع عن نفسه و من مثة فحماية نفسه مضمونة
 .دأب احلياة

و املالحظ يف تركيب معىن هذا البيت أن الشاعر مل يقم الربهان على طبع اجلبان يف  
على القتال إحجامه عن احلرب رغبة يف حرصه على احلياة و ال على طبع الشجاع يف إقباله 

و إمنا ترك األمر الكتشاف عقل املخاطب مكتفيا يف ذلك . رغبة منه يف ضمان امن نفسه
بأسلوب اإلخبار الصادق و التلميح املوحي، تاركا بعد ذلك التقدير لعقل املتلقي ليميز أي 

دراسة و التمييز يف هذا املوقف ال يتأتى للمتلقي عبثا، بل يتطلب منه . إنسان أجدر حبب احلياة
أيعقل أن . و حتليال و عمق تفكري و ذلك ملا يبدو من تناقض يف املعىن من خالل ظاهر التعبري

  اإلحجام عن احلرب يورث حب احلياة؟
مث كيف حيصل حب احلياة للشجاع الذي يقتحم الردى يف املعركة؟ و اإلجابة عن مثل   

  بتحريك عقله و دفعه إىل التأمل  هذه التساؤالت تتطلب أن يتوافر املتلقي على سالمة التفكري
: قال احلكيم"و يف هذا السياق نورد ما . و االستنباط و اإلطالع حىت يهتدي إىل املعىن املراد

النفس املتجوهرة تأىب مقارنة الذل جدا، و ترى فناءها يف طلب العز حياا، و النفس الدنيئة 
شرحه لديوان املتنيب يوافق طبع الشاعر و هذا التوضيح الذي أورده العكربي يف )98("بضد ذلك

و يالئم نفسيته ألنه شاعر غاص يف أعماق النفس اإلنسانية فعرف دخائلها و ميز طباعها و 
ألن . األمر الذي جعله يف بعض األحيان يؤثر املوت على اجلنب. وقف على ما يليق بكرامتها

  )99(:جلنب يف اإلنسانفهو يقول رافضا صفة ا. اجلنب يورث الذل و اهلوان لإلنسان

  كاحلات و ال يالقي اهلوانـا      غري أن الفىت يالقي املنايـا 
                                                        

)96( Dictionnaire Larousse. P.1066.Librairie Larousse. Paris. 1988. 
 .65.ص. 1ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي )97(
 .65.ص. 1ج. املصدر نفسه )98(
 .241ص . 4ج. املصدر نفسه )99(
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  لعددنا أضلّنا الشجعـانـا      و لو أن احلياة تبقى حلـي 
  فمن العجز أن تكون جبانا      و إذا مل يكن من املوت بد 

ملسحة إن املتأمل يف معاين هذه األبيات ال يكاد ينتهي من قراءا حىت يدرك هذه ا  
سبق و أن ذكرنا أنه من صفات . العقلية اليت تطبعها و اليت جتنح باملتلقي إىل االقتناع مبعانيها

. العقل النظر املستقيم إىل األمور و كذلك من صفاته القدرة على التمييز بني اخلطإ و الصواب
. اهلوان فالشاعر عندما يضع املخاطب أمام أمرين مها القبول باملوت أو القبول بالذل و

فالصواب يف االختيار يقتضي امليل إىل القبول بالدفاع عن الذات و لو أدى ذلك إىل اهلالك 
على القبول باحلياة يف ظل الذل و اهلوان ألن حياة الذل و اهلوان جترد اإلنسان من مركب 
أساسي من مركبات شخصيته و تقرب حياته من حياة البهائم إذ إن الكرامة من أقدس صفات 

و بالتايل فهي . إا جمموع الفضائل اليت جتعله أهال لالحترام يف عني نفسه و عني غريه. إلنسانا
  .و املوجود العاقل توأمان ال ميكن الفصل بينهما

و يوحي من العقل يواصل الشاعر تأكيد فكرته داعما إياها بدعائم الفكر السليم الذي   
و إذا كان األمر  –إذ اخللود هللا عز و جل  –حد ال جمال لرده و كيف ال؟ و احلياة ال تبقى أل

و أمام هذه احلجة الدامغة ال . كذلك ملاذا يتبع اإلنسان ما يصمه فيجنب، فيصبح معرة قومه
إن الشاعر خياطب املتلقي . يسع اإلنسان العاقل إال أن يدافع عن نفسه أسباب اجلنب و يتشجع

ناع دون أن يلجأ إىل اخليال كما يفعل يف حكم خبطاب العقل ارد املبين على أسلوب اإلق
  .أخرى

  
و الشجاعة املادية وحدها ليست بذات قيمة يف رأي املتنيب إذا مل تكن مقرونة بالشجاعة ) 5

األدبية لذا نراه يطرق هذا املوضوع مبينا االرتباط العضوي القائم بني الشجاعة األدبية 
و العقل سلطان الشجاعة املادية لذا نراه . دها العقلو الشجاعة األدبية يقو. والشجاعة املادية

  )100( :يقول

  هو أول و هي احملل الثـاين      الرأي قبل شجاعة الشجعان
                                                        

 .174.ص. 4ج. املصدر نفسه )100(
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  بلغت من العلياء كل مكان    فإذا مها اجتمعا لنفس حـرة 
االعتقاد "و إمنا املقصود به   )101("االعتقاد احملتمل"و املقصود بالرأي هنا، ليس معناه   

و الشاعر يرى بأن للعقل دورا رياديا يف سداد التوجيه و بلوغ املراد . أي العقل )102("قيينالي
حبيث يقدمه على الشجاعة و لكن دون االنتقاص من فاعلية الشجاعة اليت يراها ركنا داعما 

و هذا، يف الواقع ما أقر به املفكرون القدماء و يف مقدمتهم فالسفة . للعقل يف حتقيق املعايل
حيث كانوا يؤثرون العقل على الشجاعة؛ و منهم سقراط الذي كان يؤمن بأن . اليونان

و كان الفيلسوف أرسطو يوصي . اإلنسان بعقله يتمكن من معرفة نفسه و حتقيق سعادته
  .)103(تلميذه اإلسكندر املقدوين بأن يعتمد العقل قبل تسخري الشجاعة يف أعماله

 –على ما يبدو  –الحتكام إىل العقل و موقفه مستوحى و يظهر الشاعر هنا من أنصار ا  
  .ليس من موقف األقدمني فحسب و لكن من خالل ما استنتجه من ممارسته للحياة

و يبلغ اعتماده على العقل أقصى مداه عندما يسمو بتأثري مفعول العقل على القرن قبل   
  .تأثري ضربة الرمح

إلقناع حلكمته، جاء بالصورة احلسية توفري حجة ا –و بنية  –و الشاعر كعادته   
" ولرمبا طعن الفىت أقرانه بالرأي"ملقابلة املعىن الوارد يف الشطر األول و جتسيده " تطاعن األقران"

  )104( :و هذا ما يستنتج من قوله

  بالرأي قبل تطاعن األقـران    و لرمبا طعـن الفـىت أقرانـه 
  
جعلته يتمىن الشيب قبل أوانه؛ ألن الشيب رمز  و هذه الرتعة العقلية يف تفكري الشاعر) 6

  )105( :فهو يقول. الوقار و اجلالل و متام العقل

  فيخفى بتبييض القرون شباب    منى كن يل أن البياض خضاب 
                                                        

 .228.ص. شعر املتنيب: أبو العال، مصطفى  )101(
 .228. ص. املرجع نفسه )102(
 .153.ص. قصة الفلسفة اليونانية: أمني، أمحد ، زكي جنيب حممود )103(
  174.ص. 4ج. ح الديوانالتبيان يف شر: العكربي )104(
 . 188.ص. 1ج. املصدر نفسه )105(
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و تعلقه ببياض الشعر هو يف الواقع تعلق بالوقار و اجلالل و رجاحة العقل قبل كل   
املتعة و اللذة، هلذا راح يشبه البياض باخلضاب ألن شيء، و هو تعلق جعله يشعر بشيء من 

  )106( :مث حيرك منطق عقله قائال. اخلضاب يستعمل للزينة و الزينة تورث املتعة و اللذة

  و أدعو مبا أشكوه حني أُجاب    فكيف أذم اليوم ما كنت أشتهي 
اكس فهو ذا ال يريد أن يكون متناقضا مع نفسه و ال أن يتصرف يف اجتاه مع  
بل إنه ال يسعه إال أن يرحب ذا اللون الذي أخذ جيلو عالمات اهلدى و الرشد يف . للمعقول

  )107( :فها هو يقول. كل مسلك
  كما اجناب عن لون النهار ضباب  جال اللون عن لون هدى كل مسلك 

    و عقد املشاة هنا ضرب من إقناع العقل و إمتاع الشعور حيث املشاة بني حالتني    
و مها حالة جالء املسلك عن رشد و هداية و هي حالة من وحي جتريد عقلي إىل حالة 

و بعد . حمسوسة تدعم املعىن التجريدي و تزيده وضوحا و هي صورة جالء الضباب عن النهار
  )108( :هذا يصل إىل إثبات احلكمة حيث يقول

  حرابو لو أن ما يف الوجه منه     و يف اجلسم نفس ال تشيب بشيبه 
و انطالقا من حمض جتربة يقر الشاعر بأن اإلنسان إن قارب الشيخوخة و أخذت عالمة   

الشيب تظهر يف وجهه فذلك ال يدل بالضرورة على ضعفه و عجزه، حيث مهته قد تبقى قوية 
و يستمر يف اإلعراب عن تعقله . و إذن فاملظهر ال يكون دائما دليل اجلوهر. ال تضعف

ى فيه رمزا للضعف و العجز و لكن إذا حاول بعضهم إخفاءه باخلضاب باملشيب، و ال ير
  )109( :فذلك الستحسام الشعر األسود

  قبيح و لكن أحسن الشعر فامحه    و ما خضب الناس البياض ألنه 
و رمبا هذه النظرة إىل املشيب إمنا مردها إىل تقدير الشاعر ملا ترمز إليه الشيخوخة من   

                                                        
 .189.ص. 1ج. املصدر نفسه )106(
 .190.ص. 1ج. املصدر نفسه )107(
 .190.ص. 1ج. املصدر نفسه )108(
 .180.ص. 4ج. شرح ديوان املتنيب: الربقوقي )109(
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و هي الصفات اليت ظل يعجب ا و يتعلق ا منذ صباه         . التفكري حصافة الرأي و سداد
و هو يف دفاعه عن املشيب ال يترك دفاعه دون حجة فقد علل دفاعه . و اجتهد يف االتصاف ا

و ما اجتمعت عليه اجلماعة ال . ليحتج بدفاعه بالذوق العام للناس" لكن"حبرف االستدراك 
  .بتةإذن فقوة احلجة ثا. يرد
  
و إذا كان املال منذ أقدم العصور حمط اهتمام الناس، فإن أبا الطيب املتنيب مل يشذ عن ) 7

و قد كانت له فيه نظرات و مواقف       . عنايته ذا اجلانب، و كيف ال؟ و هو عصب احلياة
ود و الكرم املقص. و من ذلك أنه يرى صفة الكرم يف الرجل أفضل من املال. و تأمالت و آراء

هنا هو الكرم مبعناه الشامل الواسع الذي يرادف النبل و االحترام و التقدير و كل ما تقوم عليه 
و من مثة فاملتنيب يرى أن كرامة اإلنسان من حيث هو إنسان مقدمة على كل . كرامة اإلنسان

  )110( :شيء

  أكرم مال ملكته الكرم        كفاين الذم أنين رجل 
ئيم كثريا جيين عليه ما ال جينيه عليه الفقر، ذلك أن الفقر يبعد عنه و إن املال لإلنسان الل  

األطماع فال يظهر لؤمه، ألن الناس ال يقصدونه يف حاجة، بينما ينكشف اللؤم عند اإلنسان 
و هذا ما يعرب عنه يف البيت        . الغين ألنه حمط األطماع و طبعه اللئيم حيول دون حتقيقها

  )111( :اآليت

  ما ليس جيين عليهم العدم      الغىن اللئام لو عقلوا جيين 
مث ينعي على هؤالء اللئام الذين أصبحوا مملوكني ألمواهلم ألم ال يبذلوا و ال   

يستطيعون كسب احملامد ا و إذن فهم منسوبون ألمواهلم و ليست أمواهلم منسوبة هلم، و يف 
  )112( :هذا السياق يقول

  و العار يبقى واجلرح يلتئم      ـم هم ألمواهلم و لسنا هل

                                                        
 .180. ص. 4ج. املصدر نفسه )110(
 .180.ص. 4ج. املصدر نفسه )111(
 .181.ص. 4ج. املصدر نفسه )112(
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يأيت بصورة . عبدة األموالو بعد أن خيرب عن حالة قائمة يف اتمع، و هي حالة اللئام   
جتسد هذه العبودية للمال بأن تشني أهل اللؤم مدى الدهر حىت أن اجلرح أمامها يهون، ألنه 

أشكال التعبري ال يكتفي باإلخبار  يلتئم مث ما يلبث أن يزول و هكذا نالحظ أن الشاعر يف مجيع
  .عن الشيء من حيث هو ظاهرة أو غريها و لكنه يبحث يف قطاع عقله إلقناع املتلقي

  )113( :و يف قصيدة أخرى يقول  

  قدر قبح الكرمي يف اإلمالق      و الغىن يف يد اللئيم قبيح 
ل به عن مستحقيه مثله مبعىن أن الشاعر يرى أن اللئيم غري أهل للغىن ألن املال جيعله يبخ  

يف ذلك مثل ما يصنع الفقر من قبح يف الكرمي ألنه مينعه عن اإلكرام و إثبات صفة الكرم يف 
  .شخصه
و ذا . و املال عند املتنيب وسيلة لتحقيق أسباب العزة و اد و ليس غاية يف حد ذاته  

  )114( :نطقت حكمته يف املال

  نها يف مفخر أستجده و لك    و ما رغبيت يف عسجد أستفيده 
و من نظر إىل املال على انه غاية شقي و بئس و كانت حاله أقرب إىل الفقر و هذا   

  )115( .موقفه من مجع املال
  خمافة فقر فالذي فعل الفقر    و من ينفق الساعات يف مجع ماله 

ية، فاملال يترأى لنا من خالل هذين البيتني أن نظرة املتنيب إىل املال نظرة براغماتية نفع  
إمنا وجد خلدمة صاحبه يف شأن من شؤون احلياة فإذا مل يسخر هذا املال هلذه اخلدمة انعدمت 

  .فائدته و ذهب أثره سدى
و املال ليس حمركا أساسيا يف التعبري عن مشاعره، ألنه ليس من املولعني به فقليله كثريه   

  )116( :نم احملامد و املكارمو كثريه قليله و لكن شكره يتجه إىل ما يتصف به الشخص م

                                                        
 .109.ص. 3ج. املصدر نفسه )113(
 .30.ص. 2ج. املصدر نفسه )114(
 .150.ص. 2ج. املصدر نفسه )115(
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  سيان عندي إكثار و إقاللٌ    و ما شكرت ألن املال فرحين 
و إذا كان طلب املال جملبة ملا يسيء على العرض، فخري للمرء أن يبتعد عنه حيث ال   

يتم عندي بشرف و عرض  –يقول الشاعر  –شيء يعوض شرفه و مسعته، إذن فطلب املال 
  )117( .نقي

  و ال ألذُّ مبا عرضي به درِنُ      على مال أُذَلُّ بـه و ال أقيم 
و عرضه "و ذا ال يريد الشاعر أن يترك فرصة لغريه كي يعريه بنقيصة، أو يتقول عليه   

حيث . و الشاعر يف حكمته هذه مل يعرب سوى عن موقفه اخلاص من املال". ناصع اجليب وافر
املتلقي إىل إقناعه برأيه، و إذن فالوازع العقلي و لكن دون أن يقود . آثر الكرامة على املال
  )118( :و أين هذا البيت مما قاله البارودي. منعدم يف هذه احلكمة

  لكاثـر رب الفضـل باملـال تاجـر    و لو أن أسباب السيـادة بالغـىن 
  فقد يشهد السيف الوغى و هو حاسر    فال غرو أن حزت املكارم عاريـا 

  و ال املال إن مل يشرف املـرء سائـر    يدنس العرض فاضح  فال الفقر إن مل
  فحـليته وصم لدى احلرب ظاهـر    إذا ما ذباب السيف مل يك ماضيا 

فالبارودي و هو يتناول احلديث عن املال املقرون بدنس العرض يعرب عن التنكر له          
احلرص على تعليل وجهة  و التربؤ منه و يفضل عليه نقاء العرض و صفاء الشرف و لكن مع
ال تتأتى لإلنسان  –مثال  –نظره و تربير موقفه بإقامة احلجة، و احلجة من لغة العقل، فالسيادة 

. بالثروة و ليس هذا بادعاء باطل بدليل أن التاجر و هو غين قد ال يتوافر على أية سيادة تذكر
و لكن على ما يبدو . العقل و هذا ما كنا ننتظره من املتنيب أن يسلكه من مسلك لكي يرضي

فقد انساق وراء احلرص على الوازع األخالقي مكتفيا يف ذلك مسايرة ما فطرت عليه النفس 
  .اإلنسانية من كرمي الطباع

و املال الذي حيصل عليه صاحبه جيب أن يكون مرتها عن كل منة أو كدر ألن املال   
و من . انة يف صاحبه بينما هو مال زائلالذي يتأتى عن طريق املن و خدش املشاعر يثبت امله

                                                        
 .237.ص. 4ج. املصدر نفسه )117(
 . 1970. مطبعة الرسالة. القاهرة. 182.ص. 1ج. 8ط. يف األدب احلديث: الدسوقي،  عمر )118(
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الذي يتضمن معىن الشرط أي إن " إذا"باب إبراز احلرص على املال النقي وظف الشاعر 
  )119( .احلصول على املال مشروط بنقائه و إال فال خري فيه

  فال احلمد مكسوبا و ال املال باقيا    إذا اجلود مل يرزق خالصا من األذى 
يعترف ما للمال من أمهية يف قضاء املآرب حبيث إذا انعدم بعث يف  و مع هذا فالشاعر  

نفس املرء مشاعر التعب و املعاناة و لكن املال إذا كان وسيلة لتحقيق طموح اإلنسان يف اد 
و السؤدد ال ينبغي التفريط يف إنفاقه يف سبيل اد، إذ كالمها خيدم اآلخر و ال وجود ألحدمها 

  )120( :دون اآلخر
  و قصر عما تشتهي النفس وجده    و أتعب خلق اهللا من زاد مهه 
  فينحلَّ جمد كان باملـال عقـده  فال ينحلل يف اد مالُك كله 
  إذا حارب األعداء واملال زنـده    و دبره تدبري الذي اد كفُّه 
  هو ال مال يف الدنيا ملن قل جمـد    فال جمد يف الدنيا ملن قل ماله 

و الشاعر يف هذه احلكم يثبت حقائق مقررة أثبتتها التجربة دون أن يلجأ إىل التدليل   
  .على صحتها

و قد انصرف اهتمامه يف هذه . و مل يكن احلديث عن اجلمال والقبح غائبا يف حكم املتنيب) 8
  )121( :املسألة إىل اجلمال الباطين إذ اجلمال عنده هو مجال اجلوهر، و يف هذا السياق يقول

  إذا مل يكن يف فعله و اخلالئـق    ما احلسن يف وجه الفىت شرفا لـه 
و هذه احلقيقة أدركها اإلنسان منذ القدم حيث كانت العناية باجلوهر قبل املظهر يف   

  .)122(و هذا ما ذهب إليه الفرزدق. تقدير الرجال

  إذا مل يزن حسن اجلسوم عقول    و ال خري يف حسن اجلسوم و طوهلا 
مث حيذر الشاعر من مغبة االنصياع وراء اجلمال الظاهر للغواين ألن هذا اجلمال الظاهر   

                                                        
 .283.ص. 4ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي )119(
 .122.ص. 2ج. شرح ديوان املتنيب: الربقوقي )120(
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قد خيفي قبحا يف الطباع و احنطاطا يف اخللق األمر الذي جيعل الرائي يرى يف ضياء هذا اجلمال 
  ) 123( :فهو يقول. سواد قبح األخالق

  المضيـاء يف بواطنـه ظـ    و من خبـر الغـواين فالغـواين 
و هذه احلكمة تبقى نسبية يف صحتها ذلك أا تنطبق على الغواين اللوايت ال حيوط   

  .مجاهلن خلق قومي و طباع سليم
  
إن العقل بصفته اخلاصة املميزة لإلنسان، هو مصدر احلكم الصحيح على األشياء و هو من ) 9

. ر مع املرء باخلربة و التجربةينمو و يتطو –أي العقل  –النعم اليت خص اهللا ا اإلنسان و إنه 
و ملا كان املتنيب من صنف الناس الذين خربوا احلياة فذاقوا مرها و حلوها و عرفوا فيها السرور 

و لعل هذا . و احلبور إىل جانب احلزن و الشجن فقد كان طبيعيا أن يدرك قيمة العقل يف احلياة
و من مث احتل . هي صدى العقل اإلدراك هو الذي جعل شعره حيفل بضروب من احلكم اليت

العقل يف حياة املتنيب مكانة خاصة حيث أعلى من شأنه و رفع من فضله إىل حد أنه كان يؤمن 
  .)124(بأن اإلنسان بدون عقل فاقد لصفة إنسانيته

  أدىن إىل شرف من اإلنسان     لوال العقول لكان أدىن ضيغـم 
  وايل املـرانأيدي الكماة ع    و ملا تفاضلت النفوس و دبرت 

إذن فاملفاضلة بني اإلنسان و احليوان إمنا تكمن يف العقل الذي ينفرد به اإلنسان مث إن   
التمييز بني الناس يكون وفق قدرام العقلية و هذا التفاوت يف القدرات يظهر يف املصنوعات 

  .الناجتة عن العقل
ر املخلوقات، تصبح احملافظة و إذا كان اإلنسان قد اختص ذه امللكة دون غريه من سائ  

  )125( :على العقل مطلبا أساسيا

  و ذو اللب يكـره إنفاقَـه    و أنفس مـا للفـىت لُـبـه 
                                                        

 .72.ص. 4ج. املصدر نفسه  )123(
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و احملافظة على العقل تقتضي من اإلنسان أن يصونه مما يؤذيه و حيط من مرتلته مثل   
  .جمادلة اجلهال

أن اجلسم يهون أمامه يف سبيل و احملافظة على العقل ذات شأن و اعتبار عنده على حد   
  )126(.سالمته

  و تسلم أعراض لنا و عقولُ    يهون علينا أن تصاب جسومنا 
و إن احلب الذي يكون مقرونا بالعقل مرتبطا به يثبت له الصالح والفالح، بينما إذا 

  )127(:ابتعد و حل بدله اجلهل كان مآله الفشل و الفساد

  ن كثري احلب باجلهل فاسدو إ      فإن قليل احلب بالعقل صاحل 
و إذن فال بديل للعقل يف إقرار صواب األمور و سدادها و يصل إميان الشاعر بالعقل   

  )128(:إىل حد جيعل منه القوة الضاربة يف حتقيق أصعب األعمال

  و رأي يصدع صم الصفـا      و البد للقلب مـن آلـة 
و العقل فاملتنيب ال يرى صلة بينهما، حبيث إذا  و أما فيما خيص العالقة القائمة بني اهلوى  

  )129(:حضر أحدمها غاب اآلخر
  إذا نزلت يف قلبه رحل العقلُ      و ما هي إال حلظة بعد حلظة 

و من خالل هذا استعراض هلذا القسم من حكم املتنيب، يتبني لنا أن الشاعر كان حيرص   
نظم حكمه و كان يف غالب األحيان  دوما على بسط سلطان عقله على املعاين اليت ترد يف

غري أن هذا . يربط بناء معاين هذه احلكم بصوغ فين يدفع املتلقي إىل االقتناع مبفاد احلكمة
الصوغ الفين مل يكن دائما موجودا، كما أشرنا إىل ذلك أثناء دراسة األصناف من احلكم اليت 

ا يتوافر عليه من ضروب اإلقناع هو و مهما يكن من أمر فإن البعد العقلي مب. تناوهلا الشاعر
  .امليزة اليت جعلت املتنيب يتفوق على غريه يف هذا الضرب من الشعر
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  : القسم الثاين
يف هذا القسم من احلكم نرى املتنيب يتناول نقد اتمع و ما فشا فيه من فساد، يعرب عن   

و من مظاهر . عليه و التمرد رفضه هلذا النمط من االحنطاط الذي ال يرى عالجا له إال بالثورة
  :هذا الفساد الذي عم اتمع تناول الشاعر يف حكمه احلديث عن ظواهر عدة منها

  
رأى املتنيب الفساد منتشرا يف جمتمعه، و القوم ال يفعلون شيئا من أجل التغيري، فحز يف نفسه ) 1

ور فكرهم فهم أقرب هذا الوضع فاستصغر هؤالء القوم و مل ير فيهم إال ضخامة جثثهم و قص
إىل البهائم منهم إىل آدميني فعالني فكان أن عرب عن غاية تذمره من هذا الزمان الذي يعيش 

  )130(:فيه
  و إن كانت هلم جثث ضخام      و دهر ناسه نـاس صغـار 

  :حينئذ مل جيد بدا من التربأ منهم

  و لكن معدنُ الذهب الرغام      و ما أنا منهم بالعيش فيهم 
شاعر يف الشطر األول من البيت خيربنا عن مشاعره إزاء قومه، فيعلن بأنه ليس منهم و ال  

ملا هم عليه من سوء احلال و ال يفعلون شيئا من أجل أن يتيقظوا من سبام إلرجاع سالف 
جمدهم، حينها يضيق ذرعا م، و بعد أن ينعى عليهم من حاهلم املخزي يعرب عن انفصاله 

فيحتار املتلقي هلذا املوقف من الشاعر، و لكن الشاعر ما . سب إليهم أصالعنهم و عن كان ينت
لإلستدراك الذي يفيد انتسابه إىل هؤالء القوم طبيعة مث " لكن"يلبث أن يزيل هذه احلرية حبرف 

يأيت بصورة حسية جتسد صحة ما ادعاه بإقامة الدليل على احلكم الذي جاء به يف الشطر األول 
أنتمي  –أصال  –أي أنه أراد أن يقول إذا كنت " ن معدن الذهب الرغامو لك"من البيت 

فهو من تراب  –املعدن النفيس  –إليهم، فإين لست من صنفهم، مثلي يف ذلك مثل الذهب 
  .غري أنه أغلى منه شأنا و أكثر قيمة

                                                        
 .70.ص. 4ج .املصدر نفسه )130(
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جلبناء و مرد األوضاع املتردية اليت آل إليها جمتمعه إمنا جتد تفسريها يف احلكام الضعاف ا
الغافلني عن السهر على شؤون ملكهم هلذا راح يتهجم عليهم واصفا إياهم باجلنب               

  )131(:و الغفلة

  مفتحـة عيونـهـم نيـام      أرانب غري أنـهم ملـوك 
ضمري منفصل يعود على امللوك و قد " هم"خرب ملبتدإ حمذوف تقدريه " أرانب"و لفظ   

 إقرارا لصفة اجلنب اليت تطبع هؤالء امللوك الذين حيكمون شؤون حذف املبتدأ و أبقى اخلرب
الرعية و يقظتهم كنومهم و ذا التركيب اللغوي فقد استطاع الشاعر أن يكشف عن حقيقة 

  .امللك املمارس، األمر الذي يربر تذمره و سخطه على جمتمعه و تربأه منه
امللك لوال احنالل األخالق و تدهور  و ما كان هلذا النمط من احلكام أن يرتقي إىل سدة  

  )132(:القيم، حيث كثر اخلداع و تعددت مظاهر النصب و االحتيال و من ذلك قوله

  و ينصب حتت ما نثر الشباكا      و من يظن نثر احلب جودا 
و الناس تضمر العداوة و البغضاء لبعضها بعض و هم يظهرون غري ما ختفي       

  ) 133( :صدورهم
  لقد كانت خالئقهم عداكا      كانت قلوم صديقا فلو 

يف الشطر األول ليفصح " لو"و مما يدل على زيف الصداقة أن الشاعر علقها بالشرط   
  ".كانت خالئقهم عداك"عن حقيقة طباع القوم يف الشطر الثاين و هي العداوة 

  ) 134( :و يف موضع آخر يزيد األمر وضوحا فيقول  

  نظر العدو مبا أسر يبوح    ري خفية خيفي العداوة و هي غ
يبحث دائما عن الصور احلسية اليت تأيت لتدعم فكرته األوىل  –كعادته  –و الشاعر   

ففي الشطر األول . ليشعر املتلقي بأن ما يقوله ليس ادعاء باطال، فالدليل يف تعبريه قرين اإلخبار
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ء يف الشطر الثاين مبا يؤيد وجود أخرب عن طبع أخالقي ذميم يتصف به صنف من الناس مث جا
  ".نظر العدو مبا أسر يبوح"هذا الطبع 

و هذه املظاهر من املخادعة و النصب و االحتيال و املراوغة و النفاق عمت اتمع حىت   
مشلت جمال التدين؛ فكان للمتنيب أن كشف النوايا و غاص يف أعماق النفوس فأخرجها على 

  ) 135( :حقيقته، فكان له أن قال

  فإين قد أكلتهم وذاقـا      إذا ما الناس جرم لبيـب 
  و مل أر دينهم إال نفاقـا      فلم أر ودهم إال خداعـا

و الشاعر هنا يعرب عن حمض جتربته ؤالء القوم املخادعني الذين إن خربهم اربون   
صداقتهم إال األلباء عن قرب فإنه اندمج فيهم و تعرف على طباعهم حق املعرفة فلم ير يف 

  .خداعا و مل ير يف عبادم إال نفاقا و رياء
ّ إذا   اليت تفيد ظرفا ملا يستقبل من الزمن " ففي البيت األول بدأ الشاعر كالمه باألداة

يتضمن معىن الشرط الذي خيرب فيه خبربة اربني األلباء مث يأيت مبتعلق جواب الشرط للداللة 
 ذا النوع من البشرعلى عمق جتربته و تفوق خربته .  

و يف البيت الثاين راح يستعمل أسلوب القصر ليخصص ود هؤالء الناس باخلداع         
و إمنا جلأ الشاعر إىل هذا األسلوب يف التعبري ليبني متكن صفات اخلداع       . و دينهم بالنفاق

  .و النفاق يف طباع هؤالء القوم
ن أفسدوا اتمع بسلوكهم فيوصي بإخفاء و يواصل الشاعر وصفه هلؤالء الناس الذي  

احلذر من هؤالء الناس و عدم الثقة مبظهرهم املتنكر ألم يظهرون خالف ما يبطنون، و ال 
  )136(:وفاء يف وعدهم و ال صدق يف أقواهلم

  و ال يغـرك منهـم ثغـر مبتسـمِ    و كن على حذر للناس تستره 
  وز الصدق يف اإلخبار و القسمِو أع    غاض الوفاء فما تلقاه يف عدة 

                                                        
 .47.ص. 3.ج. املصدر نفسه )135(
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و املتنيب من خالل هذين البيتني ينقل لنا جتربته اخلاصة عن فئة من الناس الذين   
  .و هي جتربة حتوصل دون شك عشرته الطويلة للناس على اختالف مشارم. عاصرهم
يشك يف  و بالنظر إىل عموم الفساد يف اتمع، ضاعت الثقة يف املعاملة حىن أصبح املرء  

  ) 137( .كل من هو إنسان
  لعلمـي أنـه بعـض األنــام    و صرت أشك فيمن أصطفيه 

و عندما يصل الشعور بالغري إىل هذا املستوى، فال يسع اإلنسان إال أن جياري الوضع   
يقول املتنيب يف هذا         . القائم خمافة أن جيرفه التيار، و هذا موقف موافق لصدق احلكم

  )138( :السياق
  جزيت على ابتسام بابتسـام      فلما صار ود الناس خبـا 

. و قد يقول قائل إن هذه احلكمة تدل على خضوع و خنوع، على استسالم و فشل  
و لكن املتنيب كان يدرك دون شك أن مثة . حيث إن ااراة يف اخللق السيء مشاركة فيه
لزمن؛ و يف انتظار ذلك على املرء أن يتكيف مع ظواهر تسود اتمع ال يقدر على تغيريها إال ا

  .األوضاع القائمة حبذر و ذكاء
و كيف ال ينتاب شعور اليأس املرء و قد فقد كل ثقة يف خلق روابط املودة و الصداقة   

  )139(.مع غريه و ذلك بالنظر إىل روح األنانية اليت أصبحت تطبع نفوس الناس

  ن كثُر التجمل و الكـالمو إ    خليلك أنت ال من قلت خلِّي 
فليس ألحد صديق سوى نفسه، ألن الصداقة احلقة ضعفت يف النفوس و عوضت   

بزيف املعاملة من مثل التملق و التظاهر باللني و حسن الكالم و ما ذاك إال تصنع و تكلف 
  .لقضاء املآرب

ألخالقي فيصب و يبلغ الغضب بالشاعر مداه على ما يف زمانه من تناقضات يف التعامل ا  
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  )140( :جام غضبه على أهل هذا الزمان قائال

  فأعلمهم فدم و أحزمهم وغْـد    أذم إىل هـذا الزمـان أهيلــه 
  و أسهدهم فهد و أشجعهم قرد    و أكرمهم كلب و أبصرهم عـم 
  عدوا له ما من صداقتـه بـد    و من نكد الدنيا على احلر أن يرى 

قومه فيجدهم يتصفون بأوصاف خمزية فأخذ يصغر من شام ملا هم و ينظر الشاعر إىل   
عليه من غفلة مبا يتربص م، و من لؤم و احنطاط املرتلة و هم راضون مبا هم عليه من عمق 

  .البصرية و تراخ يف النهوض بشؤون حيام و جنب يف مواقفهم
األعداء و الظهور معهم و مما تفشى يف هذا الزمن املنكود أن املرء يضطر إىل مصانعة   

  .مبظهر الصديق اتقاء شرهم
و ضمن سياق التعبري عن تربمه من احلياة املضطربة اليت تعتري زمانه؛ ال يكتفي الشاعر   

بالتعبري عن مشاعره الساخطة على الوضع املعيش و إمنا يسخر قدراته العقلية إلثبات تربير 
ستصغاره ألهله ليس عرضيا؛ و إمنا ذم و استصغر فذمه هلذا الزمان ليس ذما عابثا، و ا. مشاعره

ألن الناس فقدت مقومات وجودها فال علم و ال كرامة، ال مروءة و ال بصرية حبقيقة الوضع، 
  .ال يقظة و ال شجاعة

و فساد األوضاع على هذا النحو، ولد يف نفسه أفكارا عدوانية، و كيف ال؟ و هو   
  )141(:يها الضعيف، و يقوي القوييعيش يف زمان حافل بالصراعات، ميحق ف

  و بالناس روى رحمه غري راحـم      و من عرف األيام معرفيت ا 
  و ال يف الردى اجلاري عليهم بآمث    فليس مبرحوم إذا ظفروا بـه 

ففي البيت األول إفادة املخاطب حبكم استنتجه الشاعر من واقع التعامل الذي يطبع   
 ذه اإلفادة عسى املخاطب أن يتشكك يف صحة احلكم، عالقات الناس، و لكنه مل يكتف

  .فجاء يف البيت الثاين مبا يقيم الدليل و احلجة على سداد حكمه و صوابه
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  )142( :و معرفته الناس ذه العدوانية جعله يعتقد بأن اإلنسان جمبول على الظلم  

  ذا عفـة فلعلـة ال يظلـم    و الظلم من شيم النفوس فإن جتد 
  .ر يف هذا البيت يأىب أن يأيت باملدلول دون الدليلو الشاع  
إن اإلنسان مفطور على العدوانية، و إذا ما حدث أن هذه العدوانية ال تظهر عند   

  .اجلميع فسبب ذلك يعود إىل وجود علة حتول دون ظهورها
و يف ظل احلياة يف زمان يتحكم فيها منطق األقوى فال جمال للخلط بني القيم كاخللط   

   )143( : الكرم و احلزم و التسامح و احلسمبني
  مضر كوضع السيف يف موضع الندى    و وضع الندى يف موضع السيف بالعال

و إذن جيب أن توضع األشياء يف املوضع املناسب هلا وفق ما يقتضيه منطق التعامل   
و ختتل اجلدي؛ ذلك أن اإلخالل يؤدي إىل اإلضرار بسلم القيم يف اتمع، فتعم الفوضى، 

  .مقاييس التمييز بني األشياء
من جعل الفكر يف : "و يذهب العكربي أن هذا الكالم منقول عن أرسطو الذي قال  

  .)144("موضع البديهة فقد أضر خباطرة، و كذلك من جعل البديهة يف موضع الفكر
و إذا كانت الدنيا على هذه احلال، و حدث للمرء أن يعيش يف مكان ال يشعر فيه   

ابط الوالء و الصدق تربطه بغريه، و ال جيد يف موطنه إال اخلداع و النكران فاألفضل أن برو
  )145(:يفارق هذا املكان و هذا يقره املتنيب من خالل قوله

  مل تعيين يف فراقـه احليـلُ    إذا صديق نكرت جانبـه 
  و يف بالد من أختها بـدلُ    يف سعة اخلافقني مضطرب 

هذه األبيات مطروقة من قبل غري أن املتنيب صاغها مبا يثبت طابع  و إذا كانت معاين  
  .التفكري السديد حيث إن التخلص من الصديق الذي مل يعد أهال للصداقة يتم بأسلوب ذكي
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و هذه احلكمة أمالها على الشاعر اضطراب العالقات اليت تسود جمتمعه و اليت ذاق   
  .الرحيل جيد راحة باله و اطمئنان نفسه ذرعا ا فلم جيد بدا من الرحيل، لعل يف

و كيف ال ينتاب مثل هذا الشعور املرء و هو يعيش يف زمن إذا سلم من املعاملة القبيحة   
  )146(:فقد أحسن إليه

  من أكثر الناس إحسانٌ و إمجال    إنا لفي زمن ترك القبيح به 
ر و الوضع األخالقي و لعل هذا البيت يلخص توتر العالقات االجتماعية يف زمن الشاع  

  .املتدهور الذي وصل إليه الناس آنذاك
و ال نستغرب مثل هذا الوضع مادام الناس أصبحوا يتعلقون باملظهر و يتغافلون عن   

  )147(:اخلوض يف اجلوهر

  يا امة ضحكت من جهلها األمم      أغاية الدين أن حتفوا شواربكم
هم و قد أصبحوا عاجزين عن النهوض فاجلهل خييم على الناس، حىت أصبحوا معرة غري  

بشؤون حيام فعظمت الصغائر يف أعينهم و تأخروا عن إدراك مقومات احلياة الكرمية؛          
  .و رضوا بشطف العيش و ذل احلياة

و يف خالصة احلديث عن هذا القسم من حكم املتنيب ميكن القول إا حكم أملتها عليه   
السائد يف جمتمعه؛ إذ ال شيء يبعث على األمل والتفاؤل؛  نفسية ساخطة غاضبة على الوضع

فاخلالفة يف حالة من الفساد و التفكك، و السلطة املركزية يف بغداد أضعف من أن تفرض اهليبة 
على العاصمة بالذات؛ بعد أن طغت احلاشية و سادت الفوضى، و عبثت مبصلحة الدولة 

حلكم و طمع الوالة مبا يف أيديهم من ثغور، فأعلنوا فاستبد األعاجم با. مطامع القادة و اجلنود
العصيان و أنشأوا احلواضر و اإلمارات، بعضها يرتبط شكال ببغداد و بعضها يناصبها العداء،    

و كلها تعمل للتوسع على حساب اخلالفة الضائعة و إذا البالد اإلسالمية ممزقة إىل دويالت 
كثريا ما يكون بينه و بني  –خصوصا  –الشاعر  متحاربة و متصارعة، و األديب عموما و
أن وقف أمام  –من منظور عالقة الشاعر بعصره  –عصره تفاعل و صراع؛ فقد حدث للمتنيب 
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صروف الدهر شاخما متمردا، يعمل للغلبة و التفوق منبها حينا و خمدرا حينا آخر و مؤنبا أحيانا 
ة و نفسه جتيش ناقمة على املتخاذلني أخرى و هو يف كل احلاالت صامد يتحدى صعاب احليا

فهذا الوضع جعل . اجلبناء الذين جعلوا األمة العربية منقادة إىل من كانوا باألمس عبدانا هلا
شاعرنا يصعد زفرات حارة أسفا و حيترق أملا فتفجرت قرحيته الشعرية سيال من احلكم 

يت كان حيياها و أحشاؤه ومستوحاة من صميم األحداث السياسية و الظروف االجتماعية ال
  .حتترق عذابا و آالما، مرارة و أسى

  
  :القسم الثالث

يف هذا القسم يتناول املتنيب يف حكمه مسألة احلياة واملوت، و هي املسألة اليت شغلت   
و بقراءة حلكم املتنيب اليت تتمحور حول هذه املسألة؛ . املفكرين و الفالسفة منذ أقدم العصور

و ذلك من حيث إثارة . إليها مبنظار ال خيتلف كثريا عن منظار الفيلسوف جند الشاعر ينظر
القضية عن طريق طرح تساؤالت، مث حماولة اإلجابة عنها و يف مواضع أخرى يكتفي بعرض 

ال ختلو من عمق         –كما سنرى  –و الوجود و الفناء و هي آراء . آرائه يف احلياة و املوت
 جواهر القضايا املطروحة بينما كانت بعض آرائه وصفا حلقائق و السيما عندما يتطرق إىل

  .ملموسة يقر ا العام و اخلاص، فكانت معانيها سهلة ميسورة ال غموض فيها و ال تعقيد
  :و على العموم، فقد كانت نظراته و آراؤه عن احلياة و املوت على النحو اآليت  

  
سك ا على ما فيها من معاناة و عذاب و هو حيرص اإلنسان على الدنيا و يسعى إىل التم) 1

يعلم علم اليقني أنه مودعها و إن سامله الردى و مفارقها و إن طال املدى و يف هذا املعىن يقول 
  )148(:املتنيب

  أن احلياة و إن حرصت غرور    إين ألعلـم و اللـبيب خبيــر 
  بتعلـة و إىل الفنـاء يصيـر    و رأيت كال مـا يعلـل نفسـه 
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يعمد إىل تأكيد ما أقره الشعراء قبله حول املصري احملتوم  –يف هذين البيتني  –فاملتنيب   
  :لإلنسان، و قدميا قال كعب بن زهري
  يوما على آلة حدباء حممـولُ    كل ابن أنثى، و إن طالت سالمته 

دها و هذه احلقيقة يؤك. فاحلياة ال تدوم ألحد، و إن طال العمر و امتدت سالمة املرء  
  )149(:يف القصيدة اليت يرثي فيها عمة عضد الدولة

  ال تقلب املضجع عن جنبه      البد لإلنسان من ضجعـة 
  و ما أذاق املوت من كربه      ينسى ا ما كان من عجبه 
  نعاف ما البـد من شربـه       حنن بنو املوتى فمـا بالنـا 
  على زمان هي من كسبـه      تبخـل أيدينـا بأرواحنـا 

  و هذه األجسام من تربـه       األرواح مـن جـوه  فهذه
  موتة جالينـوس يف طبـه      ميوت راع الضأن يف جهله 

  كغاية املفرط يف حـربـه      و غاية املفـرط يف سلمـه 
هذه األبيات تترجم بصدق تأمالت الشاعر يف احلياة و املوت فهو يرى أن املوت يعد   

و مثة ينسى اإلعجاب و شدائد املنية . حد من هذا املصرياملصري احملتوم لكل إنسان و ال مناص أل
و كأن الشاعر هنا " ما جلرح مبيت إيالم"ألن امليت ال يشعر باألمل و الشدة بعد مفارقته للحياة 

  .يرى يف املوت خري مؤدب فهو ينسي العجب و خري عالج حيث يذهب األمل
املوت، و املوت م متربص،  مث يقف متعجبا من أولئك الذين يسعون إىل التخلص من  

فاألوائل مل يسلموا منه، فكيف يسلم الذين يأتون بعدهم، إا كأس يرتشف منها كل إنسان، 
.       و إذن فال جدوى من التحايل ربا من الوقوع يف شباكها، فهي من كسب الزمان و إليه

ألرواح من كرور األيام فما إذا كان تناشؤ ا: "و يبدو أن الشاعر متأثر هنا بأرسطو الذي يقول
  .)150("لنا نعاف رجوعها إىل أماكنها
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فجعل "و اإلنسان مركب من روح و بدن أي من جوهر لطيف و جوهر كثيف   
  .)151("اللطيف من اهلواء و الكثيف من التراب

و يذكر . فالروح و البدن كالمها عائد إىل الزمان مثل ما يعود اجلو و التراب إىل الكون
اللطائف مساوية و الكثائف : "أن الشاعر يف هذا البيت متأثر بأرسطو الذي يقول العكربي

  .)152("أرضية و كل عنصر عائد إىل عنصره
و املوت مصري مجيع البشر على حد سواء، الرفيع منهم و الوضيع، احملارب و املسامل، 

  .فنهاية اجلميع واحدة
حديث الشاعر عن احلياة و املوت، فهو و لعل القارئ هلذه األبيات يدرك غلبة العقل يف 

ال يطلق العنان للغة املشاعر و العواطف للتعبري عن مفارقة احلياة حسرة و أسفا أو بكاء         
و حزنا، فهو ال يظهر تعلقا ذه احلياة ألنه مؤمن بزواله ال حمالة بوحي من تفكريه املوضوعي، 

جمرى النظر إىل احلياة و املوت نظرة ختضع  و هلذا أجرى يف تعبريه خواطر فلسفية تصب يف
و هو يؤمن حق اإلميان بأن اخللود يف الدنيا غري . لثبات العقل و تعرض عن هيجان العاطفة

  :وارد البتة لبين اإلنسان

ـَّد يف الربايـا    )153(بل الدنيا تؤول إىل زوال    و ما أحد يخل
  :و الدنيا ال تعرف خليال تستثنيه من الزوال  

  )154(و لكن ليس للدنيا خليلُ    لو جاز اخللود خلدت فردا  و
  :و إذن فمن العبث أن حياول اإلنسان البحث عن دواء يبعده عن املوت  

  و أعيا دواء املوت كل طبيب    و قد فارق الناس األحبة قبلنا 
  )155(:و مبا أن املوت قاسم مشترك بني اجلميع فال مربر للخوف منه أو التأمل من وقوعه  
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  فس أن احلـمام مر املـذاق    إلف هذا اهلواء أوقع يف األنـ
  و األسى ال يكون بعد الفراق    و األسى قبل فرقه الروح عجز 

و يف موىف احلديث عن مظاهر البعد العقلي يف حكم املتنيب ميكن القول مبدئيا بأن   
، فكان له أن صاغها حكما التناقضات والظروف املضطربة اليت عاشها قد أهلمته العرب و املواعظ

  .تنفيسا عما كان جييش يف صدره من آمال و آالم بإثبات ملكة تفكريه بقوة
و كانت هذه احلكم يف جمملها تتأرجح بني سداد التفكري و مجال التعبري تتغذى من   

سلطان العقل و تتجمل من صور اخليال، تغوص يف أعماق الطباع و تصف األوضاع بعقل 
  .األمر الذي ضمن هلا أن تبقى سائرة مذكورة عرب األيام و األزمان. راجح و فكر نري

و لكن إذا كان للبعد العقلي حضور يف هذه احلكم فهل معىن ذلك أن الشاعر استغىن   
عن البعد الفين يف صوغها؟ و إذن فاإلجابة عن هذا السؤال تتطلب منا البحث عن حضور 

  .البعد الفين يف هذه احلكم
  
  
  
  

  :الفني البعد رمظاھ )2
يف واقع األمر إن التعبري األديب عموما حيمل يف طياته مظاهر علمية معرفية و مظاهر فنية   
بني ما هو علمي معريف و ما هو فين مجايل حماولة  –يف األدب  –و حماولة الفصل . مجالية

ان ال اصطناعية ال تقوم على أساس موضوعي؛ إذ إن املضمون و الشكل يف هذا اال توأم
  .ميكن الفصل بينهما باعتبار أن املظهر املعريف يف منطق األدب يكون مرتبطا باملظهر الفين

و إمنا املقصود من إفراد حديث عن اجلانب العقلي املعريف و حديث عن اجلانب الفين يف   
الفين كل شعر احلكمة عند املتنيب إمنا املراد منه التركيز على بيان خمتلف مظاهر البعد العقلي أو 

على حدة، لتسهل فيما بعد تبيان نصيب اجلانب العقلي املعريف و الفين اجلمايل يف حكم 
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  .الشاعر
و يف مستهل احلديث عن البعد الفين يف صوغ أيب الطيب حلكمه نرى من املفيد أن   

اليت نبسط احلديث عن مميزات التعبري الفين يف جمال الشعر، و ذلك لنتبني حقيقة املظاهر الفنية 
  .اعترت التعبري الشعري يف حكم املتنيب

الفن يف أصل اللغة هو اخلط        "بادئ ذي بدء يرى األستاذ عباس حممود العقاد بأن   
الفنان هي "و يواصل شرحه للكلمة مبينا أن )156("و اللون و منه التفنني مبعىن التزيني و التزويق

و بعد هذا . عل عريب مبعىن زين أو خط أو لونف" فن"و أن " فن"صيغة املبالغة القياسية من 
كلمة عربية و قياس عريب و أا مبعىن الكثري الفنون       " الفنان"التوضيح يؤكد العقاد أن كلمة 

أو الكثري التزيني ألن العرب تقول فن الشيء أي زينه فهو فان و فنان، و ال خالف يف صحة 
علما على شيء " الفنان"لو مل يرد يف السماع اسم هذه الكلمة و ال يف صحة هذا القياس، ف

" فن"من الفعل " فنان"كثري اخلطوط و الفنون ملا كان لنا حميص من اإلتيان بصيغة املبالغة على 
157( ..."مبعىن زين كما نقول خطاط من خط و عداد من عد(.  

يترتب عنه من و باستشارة املعاجم اللغوية املعتمدة جندها يف شرح الفعلّ فن و ما   
  .مشتقات تدور يف فلك ما ذهب إليه األستاذ العقاد

عام و خاص و الفن باملعىن العام مجلة من : للفن معنيني"مجيل صليبا يرى أن . غري أن د  
فإذا كانت هذه الغاية حتقيق اجلمال . القواعد املتبعة لتحصيل غاية معينة مجاال كانت أو منفعة

إذا كانت حتقيق اخلري مسي الفن بفن األخالق، و إذا كانت حتقيق مسي الفن بالفن اجلميل، و 
  .املنفعة مسي الفن بالصناعة

أما الفن باملعىن اخلاص فيطلق على مجلة الوسائل اليت يستعملها اإلنسان إلثارة الشعور   
     باجلمال، كالتصوير، و النحت و النقش، و التزيني و العمارة و الشعر و املوسيقى            

  .)158("و غريها
إن املادة احملسوسة اليت "ميشال عاصي إىل تصنيف أنواع الفنون فريى . و يذهب د  
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فمىت توسل الفن إىل غايته . يتخذها الفنانون قالبا لصوغ وجدانام هي اليت حتدد نوع الفن
 يسعى إىل اجلمالية، مبادة اللغة، كان أدبا، و مىت اختذ األنغام مادة له، كان موسيقى و حني

غايته مبادة األلوان و اخلطوط، كان رمسا و إذا كانت مادته األشكال، كان حنتا، أو ما يدخل 
أما مىت كانت احلركات . يف حيزه، من الفنون الشكلية املماثلة كالعمارة و النقاشة و الزخرفة

  .)159("وسيلة إىل اهلدف اجلمايل، فإن الفن حينئذ يكون رقصا
تصنيف أنواع الفنون جتمع آراء النقاد على أن األدب رأس "يث عن و يف سياق احلد  

الفنون، السيما األدب يف قالب الشعر، ألن الشعر، باإلضافة إىل مادة الفن األديب، و هي ألفاظ 
اللغة، يشتمل على مواد سائر الفنون اجلميلة الباقية، مبا يتوافر له من عناصر النغم املوسيقي، 

القافية، و من تزاوج احلروف و األلفاظ و غري ذلك من ضروب اإليقاع؛        النابع من الوزن و
و مبا يصوغه األدب عامة، ال الشعر فقط، من صور معنوية، تصطبغ مشاهدها باأللوان        

و الشعر بصورة  –بصورة عامة  –لذا فاألدب وحده . أو تنسكب باألشكال أو متوج باحلركة
  .نون اجلميلة كلهاخاصة يستأثر مبيزات الف

و األمر كذلك، جدير بنا أن نتعرف على مظاهر التأثري الفين يف التعبري األديب عموما          
  .و الشعري خصوصا

و يف البداية نقول إن التأثري الفين يظهر أكثر ما يظهر يف استعمال الرمز املعني بدال من   
  .ح، و التصوير بدال من اإلخباراملعىن ارد و التلميح و اإلحياء بدال من التصري

و تصوير اإلحساس أو الفكرة بدال من اإلخبار ا يعترب من املقومات األساسية للتعبري   
  :ينتج عن دوران األرض حول الشمس حدوث الفصول األربعة" –مثال  –فإذا قلنا . الفين

م مبين على فهذا الكالم جمرد خرب عن حقيقة يسلم ا العقل و يؤيدها الواقع، كال  
بينما التعبري الفين يف األدب يذهب إىل إثارة املشاعر و حتريكها ال . العناية بالصحة و الوضوح

إىل سرد الفكرة؛ و من مثة فالعامل خيربنا عن الظاهرة بينما األديب أو الشاعر يسعى إىل خلق 
ا جيعل موقف يثري اإلحساس يف النفس حول هذه الظاهرة و يلبسها من ضروب اخليال م

ذلك أن اللغة يف . القارئ أو السامع ينفعل هلا مبا حترك فيه من إحساس و تثري فيه من مشاعر
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يف  –و مىت اختذت اللغة غاية . التعبري األديب رمز و من مثة فاألديب احلق يتخذها وسيلة ال غاية
من أن يكون كان التعبري سقيما عليال ألا تكون السبب يف اإلحساس بدال  –احلقل األديب 

و من هنا وجب القول بأن اللغة من حيث هي رمز تكون . )160(اإلحساس هو السبب يف اللغة
قريبة من الشيء الذي ترمز إليه حىت تطابقه مطابقة تامة، فال يزيد الرمز على اإلحساس        

احلالة الثانية أو اإلحساس على الرمز، إذ إن النتيجة يف احلالة األوىل عاطفة مفتعلة سقيمة و يف 
و الشعر . غموض و إام و إمنا يكون الرمز مستحسنا عندما يسعى إىل التأثري و بعث االنفعال

حىت و إن غلب عليه الطابع العقلي فإنه مييل دائما إىل طبيعته الرمزية و أصله املوسيقي اجلميل    
  )161( .ية و غريهاو توظيفه للصور اخليالية القوية من مثل التشبيه و ااز و الكنا

و خاصة التأثري هذه أكثر ما تظهر يف شعر احلكمة ألن الشاعر يضطر يف هذا اللون من   
أن يضغط على نفسه و عقله حىت يستخرج منهما األحاسيس و األفكار احلبيسة،    "الشعر إىل 

و عصر  و حينئذ يكون املنتوج الشعري حدثا أحسه الشاعر )162("و حىت تنبض جتربته باحلياة
فيه قلبه و عواطفه فاأللفاظ و التراكيب ال م يف فراغ أو يف طنني مضلل و إمنا تتحد           

املعاين    "و تتشابك لتعرب عن حالة وجدانية استقصاها الشاعر و تفاعل معها فتولدت يف نفسه 
ال تتولد يف نفسه عبثا غري أن هذه املعاين و هذه األلفاظ .)163("و األلفاظ و اإليقاعات املوسيقية

بل تتولد يف نفسه بعد معاناة و مكابدة و إجهاد فكر، و إن املعاين ال تكون بذات شأن إذا مل 
تكن مكسوة بألفاظ ذات دالالت قوية و مصوغة يف صور من اخليال و عند ذلك يكون األثر 

  .الفين قادرا على بعث االستجابة اجلمالية يف نفس املتلقي
 عن العمل األديب يف تقديري إمنا مرده إىل املستوى اللفظي النابع من و الرضا الفين  

املعطيات اللفظية للكلمات، تلك الكلمات اليت جتسد صورة من اإليقاع الصويت يساعد املتلقي 
و إمنا . علة تنسيق مشاعره و أحاسيسه حول األثر األديب فيحصل لديه الشعور باملتعة الفنية

إىل هذا اإلمتاع الفين مىت حتكم يف ثقافة لغوية  –ا كان أو شاعرا كاتب –يتوصل األديب 
و هذا ما حصل أليب الطيب املتنيب؛ حيث إنه ورد من الروايات و األخبار ما يؤكد . واسعة

                                                        
 .1999. دار غريب. القاهرة. و ما بعدها 19.ص. بالغة النص: انظر عبد ايد، مجيل )160(
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سعة ثقافته اللغوية األمر الذي جعله ينال ا ثقة العلماء و أكسبه القدرة على منافسة الشعراء    
ليس أدل على إحاطته بدقائق اللغة من جوابه عن سؤال وجهه إليه أبو علي و . و إفحام احلساد

كم لنا من اجلموع على وزن فعلى؟ فقال له يف احلال حجلى : "و مفاد هذا السؤال. الفارسي
  .)164("فطالعت كتب اللغة يف ثالث ليال على أن أجد هلا ثالثا فلم أجد: قال الفارسي. و ظرىب
أضف إىل ذلك بيئة  )165("من حفاظ اللغة و رواة الشعر"اين أنه و قد أكد األصفه  

الكوفة اليت نشأ فيها و احتفائها بعلوم اللغة و الشعر، فاجتمع له االستعداد الشخصي             
و الظروف و البيئة، ألن يصل إىل درجة كبرية من الثراء اللغوي مما أعطاه املرونة و التصرف يف 

و لعل هذا هو السر الذي . ى اإلتيان بالكلمات املعربة و األلفاظ الدقيقةشعره و القدرة عل
. يفسر جناح أيب الطيب املتنيب يف نظم حكمه و استحسان غريه هلا حىت و إن كانوا من خصومه

فهذا احلامتي يرجع إىل ديوان أيب الطيب فينتقي منه ما يزيد عن تسعني بيتا من احلكم        
ا أبا الطيب أمحد بن احلسني املتنيب، قد أتى يف شعره بأغراض فلسفية يف ألفاظ وجدن )166("قائال

فإن يكن ذلك منه عن فحص و نظر و حبث، فقد أغرق يف . ألرسطوطاليس و معان منطقية
و إن يكن منه ذلك على سبيل االتفاق، فقد زاد على الفالسفة باإلجياز        . كتب الفالسفة

و أنا أود من شعره و من كالم احلكماء ما يستدل به على فضله . الغريبةو البالغة، و األلفاظ 
و ما فعله احلامتي أنه رجع إىل شعر ". يف نفسه، و فضل علمه و أدبه، و إغراقه يف طلب احلكمة

املتنيب فاستخرج أبياتا من الشعر تصب يف جمرى احلكم و األمثال ليوازن ما بينها و بني كالم 
االنتقاص من مكانة املتنيب     –ضمنيا  –و قد أراد ذا العمل . أرسطوطاليساحلكيم اليوناين 

  .و هو من خصومه
و هاهو الصاحب بن عباد، و هو ال يقل عداوة للمتنيب من احلامتي يرجع إىل شعر املتنيب   

فينتقي منه ما يدل على األمثال و احلكم و يعمل على ترتيبها على حروف املعجم، و عددها 
  .)167("و سبعون و ثالمثئةواحد 

                                                        
 . 143.ص. الصبح املنيب: البديعي، يوسف )164(
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هذا بالنسبة إىل مواقف خصومه، و  عندما نأيت إىل تفقد مواقف أنصاره نراهم معجبني   
اللون الذي يتميز بعه شعره عن كل شعر       "أشد اإلعجاب بشعر احلكمة عنده فهو عندهم 

ني إىل إدراك ما و كان أبو الفتح عثمان بن جين من السباق)168("و تتأسس عليه قوته و طرافته
هلذه اخلاصية من قيمة يف شعر أيب الطيب فلم يترك بيتا من أبياته فيه حكمة أو مثل مل يعلق عليه 

  .بكثري اإلعجاب و االستحسان
و لعل من الذين أقر حق اإلقرار بشاعرية املتنيب يف صوغ احلكمة ما ورد عن باكثري   

أبو الطيب البلغاء بعقد احلكم و أعجز، و أخذ و اسم اهللا، لقد أفحم "  )169(:احلضرمي إذ قال
عليهم الرهان يف قصبات السبق و أحرز، و لو مل يكن له إال ذلك، و إرساله املثل، لكفاه،       

و لتقدم به على كل من سواه، و كيف و هو معدن األدب الذي يستخرج نضاره، و سراجه 
و مما ال ". ليه يف الفصاحة بنود اإلمامةالذي تقبس منه أنواره و سلطان األدباء الذي خفقت ع

شك فيه أن أبا الطيب املتنيب قد برع يف فن احلكمة فحمل الكلمات ثقل املعاين و شدته وحدة 
غري أن البناء عنده مل يكن جمردا بل كان بناء مرصعا بالدر الذي ميلك . البيت فأقام عليها البناء

نضيف إىل ذلك أن . انوا قبله أو جاؤوا بعدهلفظه فتفوق بذلك على شعراء احلكمة الذين ك
هذه احلكم مبا أتاها املتنيب من جودة الصوغ و قوة املعىن قد جعلت شهرته تطبق اآلفاق،        

  .و فرضت احترامه على اخلصوم قبل األنصار
و من حق السائل بعد هذا، أن يتساءل عن سر ذيوع حكم املتنيب و تعلق الناس ا يف   

د عصره، أذلك راجع إىل قوة معانيها أم إىل قوة اإلبداع يف صوغ هذه املعاين؟        عصره و بع
و يف تقديرنا إن جناح الشاعر يف هذا الضرب من الشعر إمنا مرده إىل العناية بالصوغ الفين 

  .للمعاين
. و هذا ما نسعى إىل إيضاحه من خالل التعرض إىل احلديث عن لغة أيب الطيب الشعرية  

أن اللغة الشعرية إمنا هي لغة حمورية "نا نتحدث عن اللغة الشعرية عند شاعرنا بداللة و إن
فاللغة الشعرية تتميز بكسر . تتكيف مع غاية مجالية فتشحن املتلقي بشحنة داللية انفعالية
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القواعد النحوية أو اللغوية بعامة بدرجات متباينة، و ختلق قواعد خاصة ا، و غالبا ما تتعارض 
و لعل السبب يف ذلك )170("واعد اللغة الشعرية مع قواعد املواضعة اليت حتدد اللغة املعياريةق

انشغال الشاعر بتجربته الشعرية و التعبري عنها بصدق و تدفق دون مراعاة ما للغة من قواعد 
  .حتول أحيانا دون وصوله إىل مراده

هذا املعىن، و من مث  –متاما  –و نعتقد أن القدماء من النقاد و اللغويني مل يدركوا   
كثرت مآخذهم حول شعر املتنيب و فنه و لو عرفوا طبيعة اللغة الشعرية لعدوا هذه العيوب 
مالمح لغة الشاعر اخلاصة و خاصة أن املتنيب ممن امتلكوا ناصية اللغة و تصرفوا فيها كما سبق 

يب حىت و لو خالفت ما ورد و أن أشرنا، فقد مسح لنفسه بإنشاء مظاهر من الصوغ و التراك
و إمنا يفعل . عن العرب، فيطوع اللغة لشعره و لو كان ذلك على حساب القاعدة املألوفة

ذلك، ال عبثا، بل إيفاء للمعىن الذي يقصده و يعرب بصدق عما يشعر به و يراه و لو كلفه هذا، 
و التراكيب فهو طائع اخلروج على العرف اللغوي يف استخدام األلفاظ و التعامل مع الكلمات 

لفنه، و لو كلفته هذه الطاعة اللحن و اخلطأ يف بعض األحيان، يذكر ما يريد من معان و لو 
خفيت عن اآلخرين و حريم يف البحث عنها، و هذا يف رأي بعض النقاد مما حقق له الشاعرية 

ارسني بشعره       و كان أيضا سببا يف شغل اآلخرين من الد. و جعل لشعره مذاقا خاصا متميزا
و من أبرز هؤالء املتربصني بأخطائه القاضي . و ما فيه من سقطات، و من سرقات كما زعموا

علي عبد العزيز اجلرجاين يف وساطته، و احلامتي يف املوضحة و الصاحب بن عباد يف الكشف 
 شرحه           عن مساوئه و الثعاليب يف اليتيمة و العميدي يف اإلبانة عن سرقاته و الواحدي يف

  )171( .و العكربي يف شرحه أيضا
و تتبعا للغة الشعرية عند أيب الطيب املتنيب قصد الوقوف على مظاهر التعبري الفين يف   

شعره عموما و شعر احلكمة عنده خصوصا نسلط الضوء على البعد الفين الذي اعترى شعره 
اتصفت بالسهولة و البعد عن األغراب       حيث إن هذه الفترة من حياة الشاعر الفنية . يف صباه

و التعقيد اللفظي و املعنوي، و لكن هذه اخلصائص مل تدم طويال فما أن أخذ العمر يتقدم 
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  )172(:بالشاعر حىت رأيناه جينح إىل التعقيد و اإلغراب عمدا و قد صرح بذلك عالنية قائال

  خيتصمو يسهر اخللق جراها و     أنام ملء جفوين عن شواردها 
و هذه السهولة اليت اعترت شعره يف صباه مل تكن سطحية ساذجة بل كان شعره   

فهو يقول يف إحدى . مطبوعا باجلزالة و القوة لفظا و تركيبا مع ميل إىل التقليد يف املبىن و املعىن
  :قصائده الالمية

  أقفرت أنت و هن منك أواهلُ    لك يا منازلُ يف القلوب منازلُ 
  )173( :ملعىن أقرب ما يكون لقول املعرج الرقيو هذا ا  

  لك يف القلب منـزل و حمـل    يا حمل اآلرام و العيـن أهـال 
و لكن هذا ال ينفي وجود . مع شيء من االختالف يف الصوغ غري أن املعىن متطابق  

  :كقوله. صوغ جديد أكثر إتقانا و إحكاما و أثرا

  قوم عند قوم فوائد مصائب      بذا قضت األيام ما بني أهلها 
  :و السيما إذا قورن هذا البيت ببيت أليب العتاهية  

  ض عـلى بعـض فتـوح      موت بعض النـاس يف األر
و إذا كان املتنيب قد جنح فيما بعد إىل اللفظ الشاذ و الغريب احلوشي يف القول فذلك   

خباصة علماء اللغة و تقليدا يف تقديرنا راجع إىل استعراض ملقدرته اللغوية و تعجيز للعلماء، و 
فضال على حرصه على الظهور  –للشعر اجلاهلي يف استخدامه ملثل هذه األلفاظ و التراكيب 

و حسبه أنه عارف ما جيهله اآلخرون و السيما حساده  –كمالك لناصية اللغة و ليس الشعر 
  .منهم و ما أكثرهم

عه الطويل يف امتالك زمام اللغة و ال بأس من الوقوف على بعض هذه األلفاظ ملعرفة با  
املخشلب اخلرتوانة، اإليتشاك، الساحى، احلفش، قدى، : "و حجم معجمه اللغوي املشحون
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 .1969. حتقيق إبراهيم الدسوقي البساطي. القاهرة. 3 1.ص. اإلبانة عن سرقات املتنيب: العميدي، أبو سعد حممد بن أمحد )173(
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  .)174( ..."الريمع، اليلل، الكنهور، النال، السراحيب، السالهب، الرحبلة و السبحلة و غريها
له األثر العميق يف و ال شك يف أن نشأة الشاعر بالبادية و تعلقه بالعيش فيها كان   

و هو بعد تأدب بالشعر العريب و حفظ . إدراكه اجليد حلدود الوحشي و الغريب من األلفاظ
عيونه و روائعه و جالس نقاده و العلماء به، مل تكن تغيب عن ذهنه حدود الفصاحة و شروط 

متام اإلغراب و بني استعمال املتنيب للحوشي الغريب من األلفاظ و مؤاخذته على أيب . البالغة
  .يف شعره و تكرار األلفاظ يف البيت الواحد يظهر تساؤل شرعي

أن الذي كان يدفع الشاعر إىل هذا املسلك  –يف نظرنا  –و اإلجابة على هذا السؤال   
  :عدة أسباب متشابكة؛ و لعل أمهها

اجلاهلي،       هلذا الغريب و الوحشي من األلفاظ يف الشعر العريب –أثناء صباه  –معايشته : أوال
و الذي درسه و استظهره و وعاه فأصبح املوروث الشعري العريب من أوىل دعائم ثقافته األديبة 

يف بيته " خمشلب"و اللغوية، يبدو ذلك واضحا يف رده على من عاب عليه استعمال كلمة 
  :القائل

  و در لفظ يريك الدر خمشلبا    بياض وجه يريك الشمس حالكة 
هي كلمة عربية فصيحة      "فقال أبو الطيب،  ! ليس من كالم العرب" خمشلبا: "قالوا  

  )175("و قد ذكرها العجاج
مساعه و مشافهته لألعراب يف البادية بعد أن اصطحبه أبوه إليها، مما جعله يصطحب : ثانيا

الرحلة إىل فأكسبته هذه . "األعراب و حيادثهم لعدة سنوات، عاد بعدها إىل الكوفة بدويا قحا
إىل جانب ما أخذ به نفسه من تتبع و جمالسة ألهل العلم       –البادية و التطواف بني أرجائها 

و اللغة، ثروة لغوية و فصاحة يف التعبري كانت عدته فيما أهل له نفسه من قول الشعر و من 
اية و االطالع       فكان للمتنيب أن عاش البادية عن طريق الرو. )176("جماراة أهل العلم و األدب

و عن طريق مباشرة احلياة مع أهلها، فأخذ ما فيها غثا و مسينا، سهال و غريبا، مألوفا و جمهوال 
                                                        

 .و ما بعدها 157.ص. 1ج. يتيمة الدهر: الثعاليب )174(
حتقيق حممد إبراهيم أيب . القاهرة. 461.ص. 4ط. الوساطة بني املتنيب و خصومه: اجلرجاين ، القاضي أبو احلسن علي بن عبد العزيز  (175)

  .1966. مطبعة عيسى البايب احلليب. الفضل و علي حممد البجاوي
  .347.ص. 2ج. األدبخزانة : البغدادي  (176)
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.      فانعكس ذلك على شخصه و شعره ألسباب ترجع إىل الظروف اليت أحاطت به يف حياته
راءته ثقافته اليت هي و طبيعي جدا و احلال هذه أن يتأثر شاعرنا مبا يقرأ و أن تشكل مادة ق
فال جرم أن يأيت يف . عماد شاعريته و أن تتشكل لغته تبعا لذلك مبا  فيها من مألوف و غريب

شعره ببعض الغريب الوحشي مادام هذا الغريب ال يغض من شاعريته، و هو قبل كل شيء 
  .شاعر و إنسان و ليس نبيا ال ينطق عن اهلوى

و معانيه منذ شبابه و لعله أراد بذلك أن يظهر  و قد ظهرت بداوته يف ألفاظ شعره   
و أنه أصبح يوظف . قدرته الشاعرية و أن يبني مدى املكانة اليت وصل إليها يف قرض الشعر

و يف هذا السياق يعلق العميدي على بيت    . ألفاظا قد يعجز عن فهم معانيها علماء اللغة
  )177(:املتنيب

  ملنية عند الذل قنديدإن ا    و عندها لذ طعم املوت شاربه
قد أنصف املتنيب يف إبدال املدام بالقنديد، ليعد بسبب هذه الفصاحة يف شعراء : "بقوله  

اجلاهلية، عند استعماله األلفاظ الغريبة، و القنديد نبيذ يعمل من القَند، و ذكر يف اشتقاق أمساء 
  ".اخلمر شرفُها

لشعرية و خصائصها، قد ال جند أفضل مما ورد عن و إذا أردنا إجياز القول يف لغة املتنيب ا  
ذلك أن حكمي هذين األديبني جيمعان كل واحدة على حدة بني . طه حسني. ابن جين و د

طه حسني فهو . أما ما ورد عن د. الصدق و القسوة و هذا يف رأينا أقرب إىل احلكم الصحيح
ب النحويني، و إمنا كان يطيع فنه و يرسل إن املتنيب مل حيفل بقواعد اللغة و ال مبذه" )178( :قوله

نفسه على سجيتها يستدل النحو و اللغة و يعرض عما قد يكون من غضب النحويني         
"       و يف هذا القول للدكتور طه حسني نصيب كبري من الصحة باستثناء عبارة " أو رضاهم

ابت عن املتنيب أنه كان حيث إن الث" و يعرض عما قد يكون من غضب النحويني أو رضاهم
يأيت بالشاذ و غري املألوف يف قواعد النحو و اللغة و لكن باالعتماد على نوع من االجتهاد       

و القياس يعلل به ما جاء به و يدافع به عن نفسه و عن لغته، و ما دفاعه إال إرضاء للنحويني    
  .افة لغوية ثرية من ناحية أخرىو اللغويني من ناحية، و لنفسه الواثقة مبا لديها من ثق

                                                        
  .181.ص. اإلنابة عن سرقات املتنيب: العميدي  (177)
  .369.ص. مع املتنيب: حسني، طه  (178)
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: فهو صديقه و معاصره ابن جين الذي يقول –و أما الشاهد الثاين الذي هو من أهلها   
كان املتنيب يرتكب التعسف يف اللغة من خمالفة إعراب و شاذ و نادر عمدا عن غري        "

  .)179("جهل
من إبداع و هي لغة أرادها و هذا يف تقديري أقرب لواقع املتنيب، و هي لغة ال ختلو   

املتنيب أن ختترق حواجز املألوف اجلامد لتحلق يف آفاق التعبري الطليق الذي يصل إىل املعىن املراد 
و لعل هذا املوقف من املتنيب هو . و لو مل يكن شائعا أو معروفا عند مجهرة اللغويني و النحاة

اته و بعدها؛ هذه احلركة اليت جتاوزت الذي جعل حركة النقد و الدراسة لشعره تتسع أثناء حي
  )180(.الشرق حىت وصلت إىل األندلس غربا

أحدمها مدافع عن املتنيب و شعره و اآلخر : و قد اجتهت هذه الدراسات اجتاهني  
و الذين كانوا يضيقون ذرعا بتعقيده هذا . متعصب عليه و مبغض ملا جاء يف شعره من تعقيد

، و احلامتي برسالته "الكشف عن مساوئ املتنيب"د و كتابه كثريون و منهم الصاحب بن عبا
و أما املتعلقون به، املدافعون عليه " اإلنابة عن سرقات املتنيب"املوضحة، و العميدي و كتابه 

فأشهرهم ابن جين يف املشرق، صديقه و شارح ديوانه و ابن سيده يف األندلس صاحب كتاب 
ق بكتاب احملكم القريب ملا جاء يف شعر املتنيب من مسائل شرح املشكل من شعر املتنيب و املسبو

  )181(.مبهمة
و هذه املؤلفا النقدية ما كانت لتعرف النور لوال ما جاء يف شعر أيب الطيب من املعاين   

املستغلقة و التراكيب املبهمة، اليت كانت سببا يف كثري من اجلدل و اخلصام بني العلماء و النقاد 
اللغة و ألفاظها و منها ما كان حول املعاين و منها ما كان يف النحو             فمنها ما كان يف

  .إخل... و الصرف و العروض و مصطلحاته
و ما يهم دراستنا هو أن نقف على األلفاظ و داللتها باعتبارها أداة من أدوات التشكيل   

و هي أن شعر احلكمة أقرب و قبل ذلك هناك مسألة جديرة باإلثارة . الفين يف التعبري الشعري
ما يكون إىل العقل منه إىل الشعور و االنفعال، فكيف استطاع املتنيب أن يربط عمق التفكري 

                                                        
  و ما بعدها 38.ص. املرجع نفسه.254.ص. شعر املتنيب: أبو العال، مصطفى  (179)
  و ما بعدها 38.ص. املرجع نفسه  (180)
  .255.ص. املرجع نفسه  (181)
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بشاعرية التعبري؟ و لإلجابة عن هذا االنشغال نقول إنه ثبت أن املتنيب قد انتهل من فكر الفلسفة 
الشاعر الفلسفة و يلم بألوان  و ال ضرر يف ذلك، فجميل حقا أن يقرأ –كما بينا ذلك سلفا  –

الثقافات املختلفة، و لكن األمجل و األكثر ضرورة هو أن حيسن الشاعر استخدام هذه الفلسفة 
و هذه الثقافات استخداما فنيا يلذ للعقول و يروق للقلوب أي إن عليه أن حيسن حتقيق شرط 

نتاج عقله و فكره يف  و هذا ما حصل مع أيب الطيب املتنيب الذي استطاع أن يصب. األدب
. قوالب أو أشكال أو صور مؤهلة للدخول يف عامل الشعر و جديرة بأن تستقبل يف عرش الفن

أن حيول فكره الفلسفي من أفق الفكر ارد إىل عامل اخليال و الشعور     –حقا  –إنه استطاع 
ا أراد املتنيب ذا املوقف و العاطفة؛ إنه استطاع أن يترجم نتاج عقله و فكره بقوة العاطفة و رمب

أن العواطف هي اليت حتركنا إىل العمل و هي اليت توجه اإلرادة و هي اليت حتدد : أن يقر حبقيقة
يقر بأن امليل هو احملرك األساسي ) رتشاردز.أ.أ(و هذا ما جعل الناقد اإلجنليزي . جمرى احلياة

ند إليها تسويغ هذا امليل، أو اليت ينبغي لنشاط اإلنسان احليوي، و ما العقل سوى اآللة اليت يس
فمملكة الفكر ليست هي احلاكمة، و أفكارنا ختدم ميولنا و حىت "أن تستكشف سبيل حتققه، 

  .)182("عندما تبدو عليها الفوضى فإن ميولنا هي اليت تكون يف فوضى
حمالة و مهما يكن من أمر، فإن سر التأثري يف األدب عموما و الشعر خصوصا يكمن ال   

يف قدرة األديب على استعمال األلفاظ، و هي حبق وسيلة توصيل جتربة قابعة يف اخليال الذي ال 
حدود له، و ليس يف ذلك فحسب، بل و يف قدرته على حتريك خيال قرائه، و جعله يرتاد 

  .مناطق و يكتشف أشياء ما كان له أن يكتشفها لوال طريقة األداء هذه
الشعر : "خياطب صديقا له بقوله) مالرميه(لفاظ هي اليت جعلت و لعل هذه األمهية لأل  

  .)183( ..."! و إمنا يصنع من كلمات... يا صديقي دجيا ال يصنع من أفكار
كما سبق و  –و إذن لنتبع قليال ألفاظ املتنيب باعتبارها أداة من أدوات التشكيل الفين   

  .الفين يف شعرهو ما كان هلذه األلفاظ من تفعيل للبعد  –أن ذكرنا 

                                                        
.      منشورات وزارة الثقافة. دمشق. 155.ص. ترمجة سامي الدرويب. 2. ط. مسائل فلسفة الفن املعاصرة: ماري جويتو، جان  (182)
1960  .  
  .ت.د. دار األندلس. بريوت. 38.ص. نظرية املعىن يف النقد العريب: انظر ناصيف، مصطفى  (183)
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  )184( :و لنتأمل املتنيب يف هذه احلكمة اليت صاغها شعرا  

  مفاتيحه البيض اخلفاف الصوارم    و من طلب الفتح اجلليل فإمنا 
توحي بالتأمل يف هذه احلياة و تدبر أمورها، و وعي أحداثها و تشي " طلب"فكلمة   

ق من خالل إعداد العدة و اقتحام بأن املمدوح قد عرف احلقيقة اليت تفيد بأن الفتح يتحق
إن الشاعر هنا تبني صلة املقدمة بالنتيجة عرب نقلة خيالية جسدا كلمة واحدة هي . املخاطر

  .املراد ا السيوف" البيض"
الفتح  –طلب : (و هذا البيت من الشعر يعتمد التكثيف و التركيز، و كلماته املعدودة  

  .عل الفكر مورقة مزهرة، منغمةتضغط على املعىن إا جت) الصوارم –
  )185(:و يف موضع آخر يقول  

  له ياَءى حـروف أُنيِسيـان      و كان أبنا عدو كاثـراه 
فلم يكتف ) إنسان(أن املتنيب استعمل شاذ التصغري حينما صغر  –هنا  –إننا نلحظ   
اق يقول ابن       ، و يف هذا السي)أنيسيان(حسب القاعدة املطردة بل جعله ) أنيسان(جبعله 
األخرية من جوهر التصغري كيف يكون ذلك و  هذه الياء ) أنيسيان(و مل اعن أن ياء "سيده

من شاذ ) أنيسيان(و . األخرية و ياء التصغري ال تكون أبدا إال ثالثة) أنيسيان(خامسة أعين ياء 
الشاذ بل لقد استعمل  و احلقيقة أن الشاعر يف تقديرنا قد أجاد يف استخدام هذا )186("التصغري

هذا الشاذ يف مكانه املناسب حيث يقصد يف معناه اإلضافة اليت ال تضيف املضاف إليه إال حتقريا 
  .مقوية ملعىن التحقري، مؤثرة يف املتلقي" أنيسيان"فجاءت كلمة . أو عجزا
ة و كثريا ما كان إعجابه بسيف الدولة مثارا حلكم حلل من خالهلا طباع النفس البشري  

  )187(:حيث جاء يف هذا النوع من احلكم

  و عادة سيف الدولة الطعن يف العدا    لكـل امـرئ من دهـره ما تعـودا
                                                        

  .388.ص. 3ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي  (184)
  .261.ص. 4ج. صدر نفسهامل  (185)
. حتقيق مصطفى السقا و حامد عبد ايد. القاهرة. 300.ص. شرح املشكل يف شعر املتنيب: ابن سيده، أبو احلسن علي بن إمساعيل  (186)

  .1980. طبعة اهليئة العامة للكتاب
  .و ما بعدها 281.ص. 1ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي  (187)
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  على الدر و احذره إذا كان مزبـدا     هو البحر غص فيـه إذا كـان ساكنـا 
  و من لك باحلر الذي حيفـظ اليـدا     و ما قتـل األحـرار كالعفـو عنهـم 

  و إن أنت أكـرمت اللئيـم متـردا    ريـم مـلكتـه إذا أنت أكرمـت الك
  مضر كوضع السيف يف موضع الندى    و وضع الندى يف موضع السيف بالعلى 

استهل املتنيب قصيدته مبطلع حسن و حسن هذا املطلع يتجلى يف اجلار و ارور           
و اإلقرار بصدقه  و هي صيغة تدل على عموم احلكم" لكل امرئ"و املضاف و املضاف إليه 

رمز لفضاء الوجود " الدهر"فكلمة " من دهره ما تعود"صيغة يؤيدها التعبري الذي يأيت بعدها 
  .فاملرء ابن دهره فيما يعلق به من طباع. توحي مبصدر ما يتعوده املرء يف حياته

مث ينظر الشاعر إىل ممدوحه سيف الدولة فرياه شجاعا مقداما على احلروب فيعلن بأنه   
و ما يدعم معىن الطعن و يقويه هو كون الشاعر . تعود من هذا الدهر غزو األعداء و طعنهم

  .معىن السيف احلقيق الذي يطعن به األعداء و يفتك م" سيف الدولة"ألبس اسم العلم 
حيث جيري اجلمع بني الطرفني دون " هو البحر"مث يعود إىل هذا املمدوح فريى أنه   

و غياب هذين . شبه، و إذا املشبه به خرب أو يف حكم اخلرب عن املشبهتوسط أداة و ال وجه 
يفتح الباب أمام الذهن يتطلع إىل مجيع وجوه اللقاء املمكنة ) أداة التشبيه و وجه الشبه(الركنني 

بني الطرفني فإذا بالشاعر يفصل يف وجه اللقاء بأن جعله يف السكون و اإلزباد؛ ذلك أن 
به، يتوافر على هاتني الصفتني و ذا يكون الشاعر قد أثار شعور املتلقي  و هو املشبه" البحر"

يف داللتها املضارعة تدل على ثقة الشاعر " غص"و كلمة . باستحسان املشبه أي املمدوح
صفة السكون و اهلدوء عندما يكون يف حالة : بشعوره إزاء املمدوح اتصافه اتني الصفتني

" غص"نه الذي يبلغ مدى مودته كل نفيس و بقدر ما توحي كلمة الرضا و االطمئنان فينال م
بالتقرب و الدنو من املمدوح لنيل عطاياه احلسان يف حال الرضا و السكينة، توحي كلمة 

فالبحر إذا أزبد نتيجة . بصيغة األمر على حقيقة االبتعاد منه يف حالة التربم و الغضب" احذره"
و كان هيجانه هذا مثار حذر و خوف الرائي، فيحجم  تالطم أمواجه كان يف حالة هيجان،

مشبها به اختيار موفق، على " البحر"فاختيار الشاعر للفظ . على التقرب منه و الغوص فيه
اعتبار أن البحر يعكس بصدق الصورتني اللتني أراد الشاعر أن يصف ما املمدوح فهو يف 
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ال منه ذو الصداقة املقرب نفسه خري ما الصورة األوىل يف حالة هدوء و سكينة و مساملة ين
يتمناه، مثل ما ينال الغائص يف مياه البحر الساكنة الدر و يف الصورة الثانية عندما يكون يف 
حالة غضب و قلق و اضطراب و جب احلذر منه و التقرب إليه، شأن البحر متاما عندما يكون 

املؤشر القوي " مزبد"بلفظ  و قد وصف الشاعر هذا االضطراب. يف حال اضطراب أمواجه
و جدير بنا أن نشري بالنسبة إىل هذا البيت توازن البناء الذي سجله النظم . على هيجان البحر

    . من خالل هذا السكون و هذا االضطراب و اهليجان
فريى بأن . مث ينتقل إىل احلديث عن نوع من البشر و هم األحرار و موقع العفو عليهم  

و حسن تقديره لألمور يكون العفو عليه أشد وطأة من القضاء على حياته احلر حبكم مرتلته 
بقتله، و القتل ضرب من العقاب بل أشد أنواع العقاب؛ غري أن القتل قد يكون دون العقاب 

ال يصلح لألحرار ألن من صفات احلر الشجاعة          " قتل"املأمول بالنسبة لألحرار، فالفعل 
فراح الشاعر يبحث عن عقاب أشد وطأة . اعا مقداما استهون القتلو اإلقدام و من كان شج

.         حيث إن العفو ضرب من اإلحسان. قرين االسترقاق –هنا  –ألن العفو " العفو"و هو 
و بني لفظي . فالقتل أهون عليه. و أي حر يقبل باالسترقاق. و اإلحسان يسترق اإلنسان

"        قتل"إن التقابل حاصل بني لفظ صريح و هو الفعل  طباق خفي حيث" العفو"و " القتل"
" قتل"يدل على أحد لوازم اللفظ املقابل للطرف األول فالفعل " العفو"و لفظ آخر و هو 

"       قتل"و اللفظان ". العفو"أحد لوازمه و هو " أحيا"مقابال له، لكن ناب عن " أحيا"يقتضي 
  .له حبقمثَّال قوة املعىن و مجا" العفو"و 

و بعدما يثبت الشاعر جنوع العفو على القتل بالنسبة إىل عقاب األحرار يستدرك يف   
.       النعمة –هنا  –و املراد باليد " و من لك باحلر الذي حيفظ اليد"صيغة استفهام إنكاري 

ذلك  و قد مكنته من". النعمة"مكان " اليد"و لكن الشاعر جتوز يف التعبري عنها باستعمال لفظ 
فالشاعر كسر املعهود و شوش عمل اللغة األصلي حيث . العالقة املنطقية املوجودة بني املعنيني

على ما حتدثه اليد من إحسان، بأن أزاح " نعمة"على اجلارحة، و يدل لفظ " اليد"يدل لفظ 
" دالي"و تتحول " اليد"لتنوب عنه " النعمة"فكان أن سقط لفظ . الثاين منهما و عوضه باألول

و قد أمكن ذلك للعالقة السببية بني املعنيني فاليد ". النعمة"إىل معىن " اجلارحة"بذلك من معىن 
و مفاد االستفهام الذي استعمله الشاعر يوحي بقلة . نابت عن النعمة نيابة السبب عن نتيجته
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لة من فكان لصيغة االستفهام اإلنكاري توكيدا لق. وجود من يستحق هذه النعمة، نعمة العفو
  :مث أكد هذا املعىن بقوله. يثمر فيهم العفو

  و إن أنت أكرمت اللئيم متردا    إذا أنت أكرمت الكرمي ملكته 
و الشاعر يسوق هنا حقيقة مقررة أثبتتها التجربة اإلنسانية و وثقها احلكماء و أهل   

يف نظم هذه التجربة فعن طريق التشكيل اللغوي الذي عمد فيه الشاعر إىل املقابلة . األدب قدميا
املعيشة أبرز حقيقة الكرمي و موقفه من فعل إكرامه و حقيقة اللئيم الذي يقابل اإلحسان 

فإكرام الكرمي جيعله مملوكا لفاعل الكرم بينما إكرام اللئيم يزيده تنكرا و متردا . باإلساءة
ر اجلامع بني هذين املتقابلني و العنص" و اللئيم مترد" الكرمي ملكته"و املقابلة بني . استجابة لطبعه

و هو القاسم املشترك بني الكرمي و اللئيم و لكن صنيع هذا الفعل اختلف " أكرمت"هو الفعل 
، و لكنه أمثر شرا بالنسبة "ملكته"حيث أمثر خريا بالنسبة إىل الكرمي و هذا ما يوحي به الفعل 

حد : ذات حدين" أكرمت"اللة الفعل و ذا كانت د". إىل اللئيم و هذا ما ينبئ به الفعل مترد
و من مث فالشاعر ينبه املتلقي إىل ضرورة اختيار . غارق يف اإلجياب و حد غارق يف السلب

  .وزنا معنويا نفيسا" أكرمت"املوطن الذي يوظف فيه فعل الكرم و من هنا يكتسي الفعل 
  :إىل وجهته الصحيحة" اإلكرام"و يف سياق هذا املعىن، يوجه فعل   

  مضر كوضع السيف يف موضع الندى    وضع الندى يف موضع السيف بالعالو 
جيب وضعه يف مستحقه الذي يقابله بالعرفان ال يف اللئيم  –أي اإلكرام  –فالندى   

و من مث وجب وضع األمور يف مواضعها، فالندى . الذي يقابله بالتمرد و اجلحود و النكران
  .للكرمي و السيف للئيم

.          األصل قطرات من املاء صغرية تسقط على األرض فتزهر و تثمريف " الندى"و   
و كذلك احلال عند وضع الكرم يف مستحقه، إنه . و تسقط على احلجارة فيذهب أثرها سدى

  .يثمر خريا و إذا وضع يف فم اللئام األفاعي فإنه يثمر مسا
ها يف توازن النص و من خالل هذه األبيات ميكن أن ندرك أن املقابلة تؤدي دور  

كما أن جزالة األلفاظ . الشعري دون النظر إىل توازن التساوي و نعين به األوزان العروضية
زادت األفكار قوة و صدقا و جعلتها املثل السائر بني الناس على مر العصور؛ و هي أفكار 
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  .تستمد منطقها من إثبات التجربة اإلنسانية لصحتها و صواا
يوظفها املتنيب يف صوغ حكمه ختتلف نغماا بطبيعة احلال باختالف و األلفاظ اليت   

و لنتبني حقيقة هذا األمر من خالل احلكم         . املوقف النفسي الذي تصدر عنه أشعاره
  )188( :اآلتية

مب التعلل؟ ال أهـل و ال وطـن    و ال كأس و ال سكـن ،و ال ندمي  
ـَين    ما ليس يبلُغـه يف نفسـه الزمـن    أريد مـن زمـين ذا أن يبلغ

  مادام يصحب فيه روحك البـدنُ    ال تلق دهرك إال غري مكتـرث 
  و ال يرد عليك الفـائت احلَـزنُ    فما يدوم سرور ما سرِرت بـه 
  جتري الرياح مبا ال تشتهي السفـن    ما كل ما يتمىن املـرء يدركـه 
  حب حلمي و هو يب جبنو ال أصا    إين أصاحب حلمي و هو يب كرم 
  و ال ألَـذُّ مبا عرضـي بـه درِنُ    و ال أقيم عـلى مـال أذَلُّ بـه 

هذه احلكم مأخوذة من قصيدة نونية نظمها الشاعر و هو مبصر و قد بلغه أن قوما نعوه   
فكانت هذه القصيدة تعبريا عن جتربة معاناة بني مشاتة القوم يف . مبجلس سيف الدولة حبلب

لقد انتهى به األمر غريبا مهاجرا بال وطن       . و إحساسه بالسقوط يف جتربته مع كافور حلب
و ال أهل يف أرض توقع أن جبد فيها عزاء ينسيه ما فقده يف حلب، و لكن مل جيد إال الغربة 

و هو على هذه احلال، إذ بأنباء تأتيه بشماتة الشامتني يف حلب، و إذا بقرحيته . والضياع
  :ية جتود بقصيدة نونية، مطلعهاالشعر

  و ال ندمي، و ال كأس، و ال سكن      مب التعللُ؟ ال أهل و ال وطن 
و القصيدة تبدأ بصورة تقريرية لكنها حادة و حزينة منذ البداية، فهو حييا غريبا بال   

صديق يذهب عنه وحشة الغربة، و ال كأس تنسيه ما هو فيه من هم و أحزان و ال مسكن دأ 
فالشاعر يف غاية احلزن و االستياء و التذمر و التشاؤم األمر الذي جعله ينفي وجود . له نفسه

النافية أراد الشاعر أن يرسم لوحة قامتة " ال"و بـ . كل ما من شأنه أن جيعله يشعر بلذة احلياة
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يف البيت ال تدل على النفي فحسب و لكن على شعور " ال"السواد لوضعه املعيش، و قيمة 
عميق باحلرمان، و مبدى تأثر الشاعر ذا احلرمان و السيما أن األشياء اليت حرم منها اليت حرم 

و كيف . منها تعد من مركبات حياة اإلنسان حبيث بدوا، ال يشعر املرء بطعم احلياة و لذا
رمز امللهى و األهل و الوطن، و الرفيق و السكن متثل جمتمعة زينة احلياة الدنيا، و الكأس  ! ال؟

  .و السرور
و على رغم هذه احلالة اليت أصبح يعيشها فقد صار يشمت فيه الشامتون، و ملا ينتابه   

غري أنه ما يلبث أن يرتد إىل نفسه يف . مثل هذا اإلحساس تبلغ به عاطفة اليأس و القنوط مداها
عا، خاضعا يف حوار وقفة حياول من خالهلا جاهدا أن يروض نفسه على تقبل احلياة مبا فيها خان

متأن مع نفسه حياول من خالله أن حيقق نوعا من املصاحلة مع هذه الذات الثائرة املتمردة و هي 
  .يف الواقع حماولة لتهدئة أحزانه الداخلية

  ما ليس يبلغه يف نفسه الزمـن    أريد من زمين ذا أن يبلغـين 
ما ليس يبلغه (ن طموحه معجز و لك) أريد من زمين ذا أن يبلغين(إن الشاعر ذو طموح   

؛ و من مث حدث الصدام مع الواقع، فأدى ذلك إىل مزيد من اإلحساس )يف نفسه الزمن
  : باألزمة، لكنه على رغم ذلك ال ييأس، حيث يعزي نفسه بقوله

  مادام يصحب فيه روحك البدنُ    ال تلق دهرك إال غري مكترث 
ما ليس يبلغه يف نفسه (القلق فعبارة  و البيت األول ينبئ بشيء من االضطراب؛ و  
و لكنه ما يلبث أن يعود إىل جادة الصواب . توحي بالتمرد و العصيان على نظام احلياة) الزمن

عندما يدرك أن هذا التمرد، و هذا العصيان ال ميكنانه من خرق العادات و خمالفة املعهودات،    
ال تلق دهرك إال غري . (ا باحلد األدىنو حينئذ يقر بتقبل وضعه على ما هو عليه، مكتفي

توحيان بالعجز و عدم القدرة و من " غري مكترث"مع عبارة  –هنا  –الناهية " ال"، و )مكترث
تكشف " مادام"و عبارة " مادام يصحب فيه روحك البدن"و املوجود هو . مث القناعة باملوجود

  .عن أمل خفي مازال يراود الشاعر يف حتقيق أمانيه
  :اصل يف البيت املوايل مواساة نفسه و تربير املوقف النفسي الذي يعيشه بقولهو يو  

  و ال يرد عليك الفائت احلزنُ      فما يدوم سرور ما سررت به 
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و مفاد هذه احلقيقة أن دوام . و هذا إقرار حبقيقة استخلصها الشاعر من واقع خمرب احلياة  
و الطباق بني . احلقيقة فليس هناك مدعاة للحزن احلال من احملال و إذا ما أدرك اإلنسان هذه

. أفاد يف متاسك البناء اللغوي للبيت و توازنه على مستوى الصناعة الشعرية" احلزن"و " سرور"
  :و سنة احلياة بعد هذا كله تقتضي أن

  جتري الرياح مبا ال تشتهي السفن      ما كل ما يتمىن املرء يدركه 
هو اآلخر، فإذا أخذ من جانب نفسية الشاعر فهو و معىن هذه احلكمة ذو حدين،   

حماولة للتخفيف من وطأة األزمة الداخلية اليت يعيشها و إذا ما أخذ من جانب أعدائه الشامتني 
به فهو سخرية و كم من مشاتتهم و يف احلالتني كلتيهما فقد استطاع الشاعر يف هذا البيت من 

ب يدعم البيان، ذلك أن البيت يتوافر على تشبيه ضمين الشعر أن حيافظ على توازن البناء بأسلو
  .ألنه تركيب عقد فيه الشبه بني طرفني عن طريق التلميح دون التصريح

و ما ميكن استخالصه من حكم املتنيب أا صيغت يف معظمها مبسحة يغلب عليها   
ذه احلكم بأنه التحدي و القفز على الواقع األليم الذي كان يعيشه، يشعر القارئ من خالل ه

  .سابق لزمانه

  و لكن معدن الذهب الرغـام      و ما أنا منهم بالعيش فيهم 
و من مثة سيطر على موقفه النفسي طموح متعال، و مترد ثائر فانعكس ذلك على لغته   

الشعرية حيث استطاع بتمرده الثائر و بدافع من طموحه الذي ال حيد، و بسيطرة إحساسه 
أن خيلق يف حكمه نسقا جديدا من التراكيب اللغوية؛ تعكس بالدرجة األوىل بالتفرد و التعايل 

األمر الذي جعل . الصورة النفسية الداخلية اليت تعرب عن حالة الشاعر الشعورية و الروحية معا
النقاد القدماء يؤاخذون املتنيب على لغته الشعرية مبا أمسوه بالتعقيد و بالتكلف و التعسف       

  )189(.و غريها
و قد غاب عن هؤالء النقاد أن هذه اللغة اليت رأوا  فيها تعسفا و تكلفا و خروجا عن   

املألوف هي أنسب لغة للتعبري عن ثورية املتنيب اليت ال حتد و إحساسه بالتفرد و الذاتية، مما دفعه 
وقفه إىل حماولة اكتشاف عالقات جديدة و تراكيب جديدة و لغة جديدة متفردة تتناسب مع م
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فمن نعمة إقامته ببالط . النفسي؛ و هو موقف أفرزته ظروف احلياة املتناقضة اليت كان حيياها
سيف الدولة إىل انقالب احلساد عليه و تنغيصهم رى حياته؛ فترتب عن هذه األحداث كلها 

على فالثابت أن املتنيب قدم . أحقاد و دسائس، تصدى هلا املتنيب مبنطق العقل و مشاعر القلب
هـ و كان جملس هذا األمري يضم كثريا من العلماء            337سيف الدولة احلمداين سنة 

.      فانقطع الشاعر ميدحه مدة تسع سنوات بقصائد كثرية ميتزج فيها العقل بالقلب. و الشعراء
عليه و قد ظل املتنيب يتمتع بتقدير األمري و باستحسانه لشعره حىت حقد . و الفكر باملشاعر

و أخذ . حساده، فكان لسيف الدولة أن تأثر بوشايات احلاقدين، فلم يعد يستمع إىل شعره
  )190(:غري أن الشاعر يعتز بنفسه و يفخر مبرتلته على غريه، و مما قاله يف هذا السياق. يتجاهله

  فيك اخلصام و أنت اخلصم و احلكم    يا أعدل الناس إال يف معاملـيت 
  أن حتسب الشحم فيمن شحمه ورم    صائبـة أعدها نظرات منـك 

ـَم    و ما انتفاع أخي الدنيا بناظره    إذا استوت عنده األنوار و الظُل
  و أمسعت كلمـايت مـن بـه صمـم    أنا الذي نظر األعمى إىل أديب 

  و السيف و الرمح والقرطاس و القلم    فاخليل و الليل و البيداء تعرفين 
  و شر ما يكسب اإلنسـان ما يصـمُِ    ق بـه شر البالد مكانٌ ال صدي

يوضح الشاعر يف هذه األبيات األمر الذي يعاتب فيه األمري بسبب انصياعه لوشايات   
و مع أمله و حزنه يصفه بالعدل يف معاملة الناس مجيعا، و لكنه مع الشاعر ظامل يف . خصومه

ة، و هو يف نفس الوقت القاضي حكمه، قاس يف معاملته، فأصبح ذا الظلم خصما يؤيد الوشا
و هلذا يطلب منه أن يعيد النظر يف حكمه،       . الذي يصدر احلكم، و ليس هذا مبنهج العدل

  .و يناشده أال ينخدع حبب املنافقني، فيحسن م الظن و تلك نظرة العاقل و أسلوب املفكر
أي فقد فقَد مكانته يف و من مل ينتفع بالتفكري السليم، و يتدبر أموره حبكمة و سداد ر  

  .احلياة و ال فائدة له منها
مث يتوجه إىل خصومه و حساده ليربز هلم الصفات اليت وصل ا إىل اد و السؤدد        

                                                        
  .366.ص. 3ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي  (190)
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و هي أدبه الرائع و شعره اجليد الذي انتشر و ذاع و بلغ من تأثريه أن أصبح األعمى كأنه يراه 
  .يقاهو األصم كأنه يسمعه و يستمتع برنني موس

و إذا كان فارس البيان فهو أيضا فارس احلروب، مبا يتصف به من شجاعة و جرأة        
و مهارة يف القتال بكل أنواع األسلحة اليت اقتحم ا الصحراء يف ظالم الليل، على جياد اخليل، 
فضال عن بالغته و روعة شعره و هو ذا كله غين عن أن يعيش مع زمرة احلساد الكاذبني 

  .لئامال
مث يعلن سبب رحيله عن بالط سيف الدولة الذي تكاثر فيه أعداؤه و حساده فلم يعد   

مكانا مالئما حيث إن شر البالد هي اليت ختلو من صديق يؤنس و يغمر حببه، و أحقر ما 
  .يكسب اإلنسان من املال و أسوأ ما يعيبه هو الكسب الذي يأتيه عن طريق الذل و اخلضوع

  )191( :لتصدي حلساده، يظهر سبب هذا احلسد قائالو يف معرض ا  

  أنكر أين عقوبة هلـم      إين و إن ملت حاسدي فمـا 
 له على كل هامة قـدم       و كيف ال حيسد امرؤ علم  
  و تتقي حد سيفه البهم      يهابه أبسـأُ الرجـال بـه 

دهم له، فرجل مثله و كأن الشاعر ذه األبيات أراد أن يلتمس العذر حلساده يف حس  
مبا يتوافر عليه من صفات الشموخ و العلو والسمو واملهابة و الوقار و مقارعة األبطال جلدير 

  .بأن حيسد و يبغض
و احلال هذه، ال يسعه إال أن يستنجد بسيف الدولة ليبعد عنه هؤالء احلساد ألنه هو   

  :الذي تسبب يف حسدهم له

  (*)الذي صريم يل حسدا فأنت    أزل حسد احلساد عين بكبتهم 
و إن ما يهم دراستنا هو أن نقف على الكلمات املفتاحية اليت تشكل معاين هذه   

  . األبيات اليت تتضمن حكما أو أمثاال

                                                        
  .60 – 59.ص. املصدر نفسه  (191)
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ففي أبيات اموعة األوىل جاءت الكلمات و األلفاظ معربة عن عواطف الشاعر         
يا (و النداء يف . بتمجيد األمري و تعظيمه صائبة توحي" نظرات –أعدل "فكلمات . و مشاعره

...) و ما انتفاع أخي الدنيا: (أما االستفهام اإلنكاري يف قوله. يوحي بالعتاب) أعدل الناس
  .فالغرض منه النفي

فهي تدل على أمل الشاعر       " أنت اخلصم –فيك اخلصام  –إال يف معامليت "أما التعابري   
  .أن يكون األمري مصدرهاو معاناته اليت ما كان يظن 

و جاءت . توحي بالسخرية و التهكم من أعدائه" الظلم –ورم  –شحم : "و عبارات  
  .بصيغة املضارع لتدل على التجدد و االستمرار) حتسب –أعيذها (األفعال 
يف أداء املعىن ألا تدل على تأكيد و تقرير " إذا"و قد وفق الشاعر وجه الصواب بكلمة   

من املؤكد أن من ال يستطيع أن يفرق بني النور و الظالم و احلق و الباطل فهو ال ما بعدها و 
  .قيمة له يف احلياة

فسر اجلمال فيه " احلكم –اخلصم "و يف " الظلم –األنوار "و عندما جاء الطباق يف   
  .كان يف تأكيد الفرق الواضح بني الصدق احملبوب و النفاق املكروه

استعارتان تصرحييتان حيث شبه العلم باألنوار، و اجلهل " الظلم –األنوار "و يف كلميت   
و هي توحي بالفرق الكبري بني اجلاهل ... و حذف املشبه فيهما و صرح باملشبه به. بالظالم

  .األمحق و العامل العاقل
جماز مرسل " فشر البالد"و البيت األخري إعراب عن حكمة يف غاية من التعبري اجلمايل   

نكرة للداللة على كراهية " مكان"و إيراد كلمة . لية حيث إن املراد من البالد أهلهاعالقته احمل
يف " شر ما يكسب –شر البالد "اإلقامة اليت تنعدم فيها أواصر احملبة و الصداقة و تقدمي عباريت 

       الشطر األول و الشطر الثاين من البيت يوحي على التوايل باملعاناة و األمل من جهة و بالذل
و مفاد التقدمي التخدير من البلد الذي تنعدم فيه أسباب املودة و احملبة    . و املهانة من جهة ثانية

  .و كذا التحذير من الكسب املعيب، املُذل، الذي خيدش كرامة املرء و ميس مبركزه
 و ما ميكن مالحظته من خالل هذه اإلطاللة على دراسة الصورة الشعرية يف شعر املتنيب  

عموما و شعر احلكمة خصوصا هو أن املتنيب قد احتفى احتفاء كبريا بالصورة الشعرية حيث 



  

 182

كان يسعى إىل خلق و ابتكار صور جديدة و إنه البتكار و توافق يتناسب مع طموح الشاعر   
كما أا تقوم يف كثري من األحيان على التجسيد             . و سعيه و مترده و حبثه عن اجلديد

التشخيص و هي يف كل ذلك ترتبط باملوقف النفسي للشاعر ارتباطا وثيقا، كما سبق و أن  و
  . ذكرنا

و يكفي داللة على إحكام التركيب يف حكم املتنيب و انسجام املبىن مع املعىن ما جاء يف   
  )192(:هذه احلكمة السائرة

  و حلم الفىت يف غري موضعه جهلُ    إذا قيل رفقا قال للحلم موضع 
لكن . مبين للمجهول للداللة على شيوع املطالبة بالرفق عند عامة الناس" قيل"فالفعل   

إذ إن خمالفة . العقول الراجحة النرية تتعمق يف تقدير األشياء، فتضع األمور يف املوضع الالئق ا
مرتني لتبيان أمهية العقل يف اهلدي " حلم"و نالحظ أن الشاعر يكرر لفظة . ذلك محق و جهل

حيث إن سوء التقدير و خلط األمور . إىل النظر السديد و مناقضته ضرب من الطيش و اجلهل
  .يفضيان إىل نتائج غري حممودة العواقب

و الشاعر فوق هذا متفرد يف لغته و يف تركيب مجلته يف بناء شعره و قد تبني لنا ذلك   
و الطباق و استخدامه التقدمي  من خالل إجادة الشاعر يف استخدام احملسنات اللفظية كاانسة

  .و التأخري و توظيفه املتميز للضمائر على اختالفها
و إذا كانت قد ظهرت للمتنيب مبالغات يف اللفظ و املعىن توافقا مع نفسه الطموحة،   

ذلك ألن جل صوغه و بنائه . فهي ال تشكل إال اليسري النادر بالنسبة إىل منتوجه الشعري
و فيه الدقة و اجلمال معا مما يشي بعبقرية البناء و تفرد الصائغ الذي تبد –فنيا  –للجملة 

  .يعرف كيف يكون اإلبداع يف تعبريه عن معانيه
  
  
  

                                                        
  .187ص . 3ج. املصدر نفسه  (192)



  

 183

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الحكمة في الفن و العقل نصیب )3 
من املسلم به أن العقل حاضر يف نشاط كل إنسان واع و أن حجمه يقل أو يكثر   

جند  –مثال  –ففي جمال اإلنتاج األديب . رسه هذا اإلنسانحسب طبيعة النشاط الذي ميا
و الذي يترجم العقل حبق يف األدب إمنا هو املعىن . حضور العقل يف النثر أوفر حظا من الشعر

و باختصار فللعقل صحة . أما اجلانب الفين فأكثر ما يظهر باأللفاظ تعبريا عن جانب الوجدان
  .التفكري و للفن حسن التعبري

حنن عندما نقبل على احلديث عن نصيب العقل و الفن يف شعر احلكمة عند أيب و   
الطيب املتنيب إمنا نريد أن نستوضح ميزان صحة التفكري و عمقه يف شعره مع مقدار بالغة 
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  .التعبري و قوة تأثريه
: و العملية ليست هينة يسرية، و السيما إذا تذكرنا بأن أبا العالء املعري نسب إليه قوله  

و أن ابن خلدون اعترب املتنيب ناظما ال  )193("أبو متام و املتنيب حكيمان و الشاعر البحتري"
و مما الشك فيه أن هذه األحكام جتدول املتنيب يف فلك الشعراء الذين تطغى الرتعة . )194(شاعرا

العقل و ابن حيث إن أبا العالء املعري يعد املتنيب حكيما و احلكمة قرينة . العقلية على شعرهم
خلدون يعتربه ناظما ألنه يرى أن معظم شعره أقرب إىل التعبري عن العقل الفكر منه إىل التعبري 

و هذا الصاحب بن عباد يؤلف رسالة لفخر الدول بن بويه و جيمع من . عن العاطفة والوجدان
مثال، و قد تتمحور حول احلكم و األ )195(شعر أيب الطيب ما يزيد عن ثالمثئة و سبعني بيتا

و هذا الشاعر مع متيزه و براعته و تربيزه يف صناعته له يف األمثال : "جاء يف مقدمة هذه الرسالة
و ما جيدر ذكره أن هذه احلكم املأثورة عن املتنيب مل . )196("خصوصا مذهب يسبق به أمثاله

ي األجنيب تكن تعبريا عن جتاربه اخلاصة فحسب بل كانت تعكس كذلك تأثره بالفكر الفلسف
 .كما سبق و أن ذكرنا

إن أبا الطيب املتنيب قد شحن فكره بنتاج الفلسفة اليت تسربت إىل الساحة الفكرية  
و من هذه الفلسفة صاغ حكمه اليت  –كما سبق و أن بينا ذلك يف الفصل الثاين  –العربية 

كان هلذا الفكر هل : هو –حقا  –و لكن السؤال اجلدير بالطرح . أدعم ا آراءه و أفكاره
الفلسفي تغلغل إىل باطن الصوغ الفين عند الشاعر؟ أم أنه كان جمرد فكر فلسفي منظوم؟          

و العقل أداة تنظيم              –و بتعبري أوضح، ما نصيب املعىن من حيث هو متولد عن العقل 
  شاعرنا؟ و نصيب اللفظ من حيث هو أداة فنية للتعبري اجلميل يف حكم –و تفكري 
و يف هذا السياق، البد من الوقوف على حقيقة املعىن و اللفظ متهيدا إلبراز وزن العقل   

  .أو الفن أو مها معا يف حكم املتنيب
من املعروف أن الصراع بني أنصار اللفظ و أنصار املعىن قد استأثر باهتمام النقاد منذ   

                                                        
  .643.ص. تاريخ األدب العريب: الفاخوري، حنا  (193)
  .643.ص. املرجع نفسه  (194)
  .326.ص. الفن ومذاهب يف الشعر العريب: ضيف، شوقي  (195)
  .417.ص. ذكرى أيب الطيب بعد ألف عام: عزام، عبد الوهاب  (196)
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مث للناس فيما بعد آراء           : "... )197(القدمي و ها هو ابن رشيق يقر ذا الصراع يف قوله
و منهم من يؤثر املعىن ... و مذاهب، منهم من يؤثر اللفظ على املعىن و جيعله غايته و وكْده

  ...".على اللفظ فيطلب صحته
و من هؤالء الذين يؤثرون املعىن على اللفظ املرزوقي و قد جعل الفضل للمعىن من   

شعر مبين على أوزان مقررة، و حدود مقسمة، و قواف يساق ما قبلها و ال: ")198(خالل قوله
إليها مهيأة، و على أن يقوم كل بيت بنفسه غري مفتقر إىل غريه إال ما يكون مضمنا بأخيه،       

و هو عيب فيه، فلما كان مداه ال ميتد بأكثر من مقدار عروضه و ضربه و كالمها قليل،          
قصيدته بيتا بيتا، و كل بيت يتقاضاه باالحتاد، وجب أن يكون الفضل يف  و كان الشاعر يعمل

أكثر األحوال يف املعىن، و أن يبلغ الشاعر يف تلطيفه و األخذ من حواشيه حىت يتسع اللفظ له 
فيؤديه على غموضه و خفائه، حد يصري املدرك له و املشرق عليه، كالفائز بذخرية اغتنمها،         

عيار املعىن ان يعرض على : "مث حيدد عيار املعىن على الوجه اآليت" فينة استخرجهاو الظافر بد
فتفضيل املعىن، عند املرزوقي، يعين االهتمام بتلطيفه، و ذيبه " العقل الصحيح و الفهم الثاقب

لكي يتسىن للفظ أن يتسع له و يؤديه؛ يعين إخراجا للمعىن على قياس اللفظ اجلاري على أوزان 
رة، و حدود مقسمة، و قواف مهيأة، إنه إفراغ للمعىن يف وعائه اجلاهز لكي يتم هلما مقد

مىت اعترف اللفظ و املعىن مبا جتود به العقول فتعانقا و تالبسا، : "التناسب و االئتالف
متظاهرين يف االشتراك و توافقا، فهناك يلتقي ثريا البالغة فيمطر روضها و ينشر وشيها         

  .)199("ى البيان فصيح اللسان، جنيع الربهانو يتجل
و من خالل هذا الكالم كأننا باملرزوقي يرى يف اللفظ و املعىن توأمني ال ميكن الفصل   

  .بينهما، و هو يف كل ذلك يغيب الشاعر و ال يثري العالقة القائمة بني جتربته و بني معانيه
الذين أكدوا على حضور الشاعر، و لعل حازم القرطاجين يكون من النقاد املتأخرين   

جيب على من أراد جودة التصرف يف املعاين و حسن : "عندما جعل املعاين تقترن باالنفعاالت
املذهب يف اجتالا و احلذق بتأليف بعضها إىل بعض أن يعرف أن للشعراء أغراضا أول هي 

                                                        
  . 124.ص. العمدة: ابن رشيق  (197)
مطبعة جلنة . حتقيق أمحد أمني و عبد السالم هارون. القاهرة. 18.ص. 1ج. شرح ديوان احلماسة: لي أمحد بن حممد املرزوقي، أبو ع  (198)

  . ت.د. التأليف و النشر و الترمجة
  .9.ص. 1ج. املرجع نفسه  (199)
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و أومأ إىل  )200("فوسالباعثة على قول الشعر و هي أمور حتدث عنها تأثرات و انفعاالت للن
أن املعاين يف األلفاظ ليست كاملعاين يف األذهان، كأنه قارب الكالم على التوهم، الذي هو 
حصول الصور يف الذهن، و اخليال، الذي هو إعادة تركيب الواقع و منحه عالقات جديدة إذ 

األعيان، فكل شيء إن املعاين هي الصور احلاصلة يف األذهان عن األشياء املوجودة يف : "يقول
له وجود خارج الذهن، فإنه إذا أدرك حصلت له صورة يف الذهن، تطابق ملا أدرك منه، فإذا 

عرب عن الذهنية احلاصلة يف اإلدراك، أقام اللفظ املعرب به هيأة تلك الصورة يف أفهام السامعني    
  .)201("و أذهام، فصار للمعىن وجود آخر من جهة داللة األلفاظ

. يكفيه التعبري عنه –حسب حازم القرطاجين  –لك هي اإلشارة اليت توحد املعىن و ت  
حازم النظم هيأة حتصل عن التأليفات اللفظية، فهو كيفية االستمرار يف األلفاظ،  –هنا  –يرى 

كما رأى األسلوب هيأة حتصل عن التأليفات املعنوية فهو كيفية االستمرار أو االطراد يف 
مد حازم إىل تغليب اللفظ على املعىن أو املعىن على اللفظ، و إمنا أقام توازيا بني املعاين، مل يع

  .معنوي و لفظي: تأليفني
و على العموم، إن ثنائية اللفظ و املعىن قد كثر اجلدل حول تفضيل أحدمها على اآلخر   

  .يف الشعر و حول أسلوب اإلجادة يف كليهما، و حول االئتالف بينهما
هالل العسكري يرى أن البالغة مقصورة على املعىن و أن الفصاحة  و هاهو أبو  

الفصاحة و البالغة خمتلفتان، و ذلك أن الفصاحة متام : ")202(مقصورة على اللفظ حيث يقول
آلة البيان، فهي مقصورة على اللفظ، ألن اآللة تتعلق باللفظ دون املعىن، و البالغة إمنا هي إاء 

و انطالقا من هذا التقسيم، انقسم النقاد إىل ". أا مقصورة على املعىناملعىن إىل القلب، فك
و حول هذه املسألة اختلف عبد القاهر اجلرجاين مع النقاد . أنصار للمعىن و أنصار للفظ

اآلخرين يف فهمه للمعىن و عالقته باللفظ، و مرجع هذا االختالف رؤيته إىل آلية التأليف 
و يف تركيزه على كيفية هذا التأليف و عدها منطلقا أساسيا لتقومي الشعري أو األديب بعامة، 

فكأنه أراد للنقد أن يكون وصفيا ينطلق من النص، ال استدالليا ينطلق من معايري . النصوص
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جاهزة سابقة للنص؛ فلم يعط عبد القاهر اللفظة املفردة قيمة معنوية تذكر إزاء قيمتها املعنوية 
  .ى انطالقا من ذلك نظريته يف النظميف سياق الكالم و أرس

و تقوم نظرية عبد القاهر على تقدمي املعىن، و جعل األلفاظ تابعة له، و عنده أن التعبري   
ال يتعلق مبعاين األلفاظ مفردة دون تقدير ملعاين النحو، فاملعىن هو كيفية النظم، على عكس ما 

د عبد القاهر اللفظة من كل قيمة حاصلة، لقد جر. كان يعتقد من أن املعىن يوجد ما قبل النظم
تستند إىل معناها القاموسي، و عمل على تقديرها تبعا ملوضعها يف الكالم، و وجد أن الشعر ال 
يقوم إال بتجديد معاين النحو، أي بابتكار العالقات و التراكيب النحوية، و هذا ما جعله يدرس 

ابقيه، و أدى به إىل فهم خاص متطور التشبيه و االستعارة دراسة ختتلف عن دراسات س
و قد عرض باملقلدين . للمعىن، فخص الشعر باملعاين التخييلية، و ترك املعاين العقلية للخطابة

 )203( :الذين فسدت ملكة الفهم عندهم، و جروا على تقدمي اللفظ دون معرفة باملعىن فيقول
الذي حنن بصدده على التقليد البحت إنك ترى الناس كأنه قد قضى عليهم أن يكونوا يف هذا "

و على التوهم و التخيل و إطالق اللفظ من غري معرفة باملعىن، فنسوا ما كان من احلسن         
و املزية يف صورة املعىن إىل اللفظ و وصفوه يف ذلك بأوصاف هي خترب عن أنفسها أا ليست 

قد كسب املعىن دال و شكال، و أنه رشيق له، كقوهلم انه حلي املعين، و أنه الوشي عليه، و أنه 
و يف هذا السياق، نالحظ ". أنيق، و أنه متمكن، و أنه على قدر املعىن ال فاضل و ال مقصر

متييز عبد القاهر بني األلفاظ و بني صورة املعىن، و يتضح هذا التمييز عندما يتعرض لتفسري 
يوجبوا للفظ ما أوجبوه من الفضيلة و هم  مل: ")204(نظرية اجلاحظ يف املعاين املطروحة يف قوله

يعنون منطق اللسان و أجراس احلروف و لكن جعلوا كاملواضعة بينهم و أن يقولوا اللفظ و هم 
يريدون الصورة اليت حتدث يف املعىن و اخلاصة اليت حدثت فيه و يعنون الذي عناه اجلاحظ 

مطروحة وسط الطريق، يعرفها العريب و ذهب الشيخ إىل استحسان املعاين و املعاين : حيث قال
  ".و العجمي و احلضري و البدوي، و إمنا الشعر صياغة و ضرب من التصوير

و الثابت أن عبد القاهر رفض قسمة الشعر إىل لفظ و معىن ال ثالث هلما، فعرض جبهل   
لفظ        لقد جعل الصورة ثالثة لثنائي ال. من سبقوه، و كم على قسمة ابن قتيبة أكثر من مرة
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إنه قائم ضمن عملية النظم . و املعىن و أقر ا كتعبري عن كيفية النظم، فاملعىن ال يوجد بال لفظ
و مما إذا تفكر فيه العاقل أطال التعجب من أمر الناس و من شدة غفلتهم، قول : ")205(فقط

نده كان أحق إن من أخذ معىن عاريا فكساه لفظا من ع: العلماء حيث ذكروا األخذ و السرقة
، مث ال ترى أحدا )206(به؛ و هو كالم مشهور متداول يقرأه الصبيان يف أول كتاب عبد الرمحن

من أين يتصور أن يكون : من هؤالء الذين هلجوا جبعل الفضيلة يف اللفظ يفكر يف ذلك فيقول
فظ من عنده ههنا معىن عار من لفظ يدل عليه؟ مث من أين جييء الواحد منا ملعىن من املعاين بل

  ".إن كان املراد باللفظ نطق اللسان
هنا يقترب عبد القاهر من توحيد اللفظ باملعىن يف حيز الداللة، إذ إن أي تغري يف نظم   

و يرد على القائلني بتزايد األلفاظ دون تزايد يف املعاين . األلفاظ، يؤدي إىل تغري يف املعىن
إن املعاين ال تتزايد و إمنا تتزايد : إليه قوهلممما جتدهم يعتمدون و يرجعون " )207(:بقوله

و هذا كالم إذا تأملته مل جتد له معىن يصح عليه غري أن جتعل تزايد األلفاظ عبارة عن . األلفاظ
املزايا اليت حتدث من توخي معاين النحو، و أحكامه فيما بني الكلم ألن التزايد يف األلفاظ من 

  ".حيث هي ألفاظ و نطق لسان حمال
بعد مالحظتنا هذه، حول اقتراب عبد القاهر من االعتراض على أي فصل بني املعىن        

و اللفظ، و جعله الصورة ثالثا هلما يف التأليف الشعري، نعود إىل تفصيل موقفه األساسي يف 
النظم القائم على انتصاره للمعىن و مناوءته ألنصار اللفظ، هذا املوقف الذي يرفض املفاضلة 

األلفاظ جمردة، و ال من حيث هي كلمة مفردة، و إن األلفاظ تثبت هلا الفضيلة و خالفها بني 
يف مالءمة معىن اللفظة للمعىن الذي يليها أو ما أشبه ذلك مما ال تعلق له بصريح اللفظ، و مما 

يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك و تؤنسك يف موضع، مث تراها بعينها تثقل عليك            
  .)208("توحشك يف موضع آخر و

و يفصل عبد القاهر بني األفكار و أشكاهلا اللغوية، أي األلفاظ املنظومة و جيعلها سابقة  
إنه يترك ترتيب األلفاظ ملرحلة الحقة تأيت بعد أن يكون الفكر قد قدر املعاين . لتلك األشكال
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تصور أن تعرف للفظ موضعا من غري ال ي: "يف النفس، و يف هذا إقرار بأولوية املعىن على اللفظ
أن تعرف معناه و ال أن تتوخى يف األلفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيبا و نظما، و إنك تتوخى 

الترتيب يف املعاين و تعمل الفكر هناك، فإذا مت لك ذلك أتبعتها األلفاظ و قفوت ا آثارها،     
 أن تستأنف فكرا يف ترتيب األلفاظ، و إنك إذا فرغت من ترتيب املعاين يف نفسك، مل حتتج إىل

بل جتدها تترتب لك حبكم أا خدم للمعاين و تابعة هلا و الحقة ا، و إن العلم مبواقع املعاين 
  .)209("يف النفس، علم مبواقع األلفاظ الدالة عليها يف النطق

لدى عبد  قد ينشأ هنا تناقض البد من حله، فيما يتعلق بأسبقية التحقق للمعىن أم للفظ  
، و يؤدي هذا إال تالزم عملييت ترتيب املعاين          )زمنيا(القاهر، يتالزم املعىن باللفظ املنظوم 

هذا التالزم يعطي املعاين األولوية من حيث أن املعىن ال يوجد إال ضمن عملية . و األلفاظ
ن األلفاظ خدمة لتحقق ترتيب األلفاظ، بينما تقوم اللفظة بذاا جمردة، مث تشترك مع غريها م

و ما يفضي إىل حل التناقض . هكذا يكون حتقق املعىن قد تالزم زمنيا مع انتظام األلفاظ. املعىن
فالفكر هو عملية توخي املعاين و استنباطها عرب . هو متييز عبد القاهر بني املعاين و األفكار

. عالقات بني األلفاظ املفردةتقدير معاين النحو، أي توخي املعاين يف تقدير التراكيب أو ال
فبذلك يكون الفكر جهدا يبذل لترتيب املعاين يف النفس، يرافقه ترتيب لأللفاظ ال حيتاج إىل 

و اعلم أين لست أقول أن الفكر ال يتعلق مبعاين الكلم املفردة أصال، و لكين أقول : "إعمال فكر
ى وجه ال يأيت معه تقدير معاين النحو      إنه ال يتعلق ا جمردة من معاين النحو و منطوقا ا عل

  .)210("و توخيها فيها
معىن هذا الكالم أن عبد القاهر يرى أن الفكر ينطلق من معاين الكلمات املفردة، ليقدر    

معاين الكلمات املركبة أو املنظومة، تلك اليت يسميها معاين النحو، هذا التقدير يكون باجتاه 
  .بانتظام األلفاظحتقيق املعىن، الذي يتم 

و يف هذا ما جيعلنا نالحظ متيز عبد القاهر عن سابقيه يف دعوته البتكار املعاين               
من املركوز يف الطبع أن "و االجتهاد يف سبيل ذلك مناقضا الفهم التقليدي للطبع و الصنعة 
كان نيله أحلى و بامليزة  الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو االشتياق إليه، و معاناة احلنني حنوه،
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و هذا خالف ما ... أوىل، فكان موقعه من النفس أجل و ألطف، و كانت به أضن و أشغف
إن خري الكالم ما كان معناه إىل قلبك أسبق منن لفظه إىل : "عليه الناس، أال تراهم قالوا

ل قوام الشعر و يظهر و ملا كان يقسم املعاين إىل عقلية و ختييلية فإنه جيعل التخيي. )211("مسعك
الذي أريده بالتخييل ما يثبت فيه الشاعر أمرا هو غري : "الفرق بني التخييل و االستعارة إذ يقول

ثابت أصال و يدعي دعوى ال طريق إىل حتصيلها و يقول قول خيدع فيه نفسه و يريها ما ال 
عت إىل أصله وجدت أما االستعارة فإن سبيلها سبيل الكالم احملذوف يف أنك إذا رج. ترى

  .)212("قائله و هو يثبت أمرا عقليا صحيحا، و يدعي دعوى هلا شبح يف العقل
و يف كالمه عن االستعارة و التشبيه، إمنا كان يؤسس لذوق جديد خيالف ما كان   

إذا استقرأت : "سائدا لدى النقاد من أن التشبيه ال يصلح إال بني األشياء املتقاربة يف صفائها
ات وجدت التباعد بني الشيئني كلما كان أشد، كانت إىل النفوس أعجب، و كانت التشبيه

النفوس هلا أطرب، و كان مكاا إىل أن حتدث األرحيية أقرب، و ذلك أن موضع االستحسان، 
و مكان االستظراف، و املثري للدفني من االرتياح، و املتألف للنافر من املسرة، و املؤلف 

  .)213("ترى ا السيئني مثلني متباينني و مؤتلفني خمتلفنيألطراف البهجة، أنك 
و يلتفت عبد القاهر إىل أن تلك األساليب البيانية تؤدي يف الشعر إىل الغموض، إال أنه   

يقر ذه اخلصوصية الشعرية اليت تقوم على التلميح الكامن يف املشاات اخلفية املستحسنة، و ال 
ومل أرد بقويل أن احلذق يف إجياد االئتالف بني : "أصال يف العقليرى ذلك تعمية طاملا أن له 

املختلفات يف األجناس أنك تقدر أن حتدث هناك مشاة ليس هلا أصل يف العقل، و إمنا املعىن 
أن هناك مشاات خفية يدق املسلك إليها، فإذا تغلغل فكرك فادركها، فقد استحققت 

  .)214("الفضل
ر يرى أن املعىن يقود إىل الصورة البيانية، فإنه مل يوافق على كون و ملا كان عبد القاه  

بل بين أن الفصاحة ال تثبت للفظ إال ألجل املعىن،    . الفصاحة خاصة باللفظ كما كان معتقدا
قسم تعزى املزية فيه إىل اللفظ، و  قسم تعزى املزية فيه إىل : و جعل الكالم الفصيح قسمني
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ل هو الكناية و االستعارة و التمثيل الكائن على حد االستعارة و كل ما و القسم األو. النظم
. كان فيه جمازا و عدوال باللفظ عن الظاهر و الفصاحة يف كل ذلك عقلية أو معنوية ال لفظية

يتوخى معاين النحو         –كما مر بنا  –كما أن الفصاحة يف النظم معنوية، و ذلك أن النظم 
  .معاين النحو معاين األلفاظو أحكامه، و ليست 

و الفصاحة عند عبد القاهر ال تدرك بالسمع، بل بالعقل، و إال استوى السامعون للفظ   
و مجلة األمر أنا ال نوجب الفصاحة للفظة مقطوعة مرفوعة : "الفصيح يف العلم بكونه فصيحا

اها مبعىن               من الكالم الذي هي فيه، و لكنا نوجبها هلا موصولة بغريها، و معلقا معن
  .)215("ما يليها
و ما ميكن قوله أن عبد القاهر اجلرجاين بوضعه نظرية النظم، وضع حدا لآلراء النقدية   

اليت ال تعطي للنص تقديره األول، و إن كان قد انتصر للمعىن، و دحض ما قاله أنصار اللفظ، 
لكرمي، ال يتمثل بألفاظه أو معانيه، و إمنا فإن جعل النظم مقياسا جلودة الكالم، فإعجاز القرآن ا

على مستوى العبارة    " الوحدة"بنظمه و إذا جعل النظم طريقة يف الكالم، فإنه من جهة حقق 
  .أو اجلملة الواحدة و من جهة أخرى أكد حضور الشاعر بتأكيده شخصية النص

قدي، قوامه و موىف القول عن نظرية النظم عند عبد القاهر أا تأسيس لذوق ن  
االعتراف بالنص، انطالقا من تركيزه على طريقة التأليف، لذلك فإنه ينكر اجلمود و التقليد        

  .و يتلمس التجديد و االبتكار
و هي  –الذي كان جينح إىل املعىن  –و قبل عبد القاهر، ثارت ضجة حول أيب متام   

د الشعر، يتكلم غري كالم العرب ضجة النقد الذي رآه خارجا عما هو مألوف، متنكرا لعمو
مذهب أيب متام يقوم على االبتكار يف : "ذلك أن أبا متام كان يؤسس لذوق استعاري جديد

األخيلة و االستعارات، بينما كان مذهب البحتري قائما على العناية باملوسيقى الشعرية،       
فالبحتري كان مقبوال من  )216("و استعمال األلفاظ املأنوسة، و االستعارات الظاهرة القريبة

النقد القائم، يف حني كان أبو متام مفاجئا، ألنه استطاع اختراق النظام البالغي احملكم، كان 
غريبا، ألن النقد مل يكن بوسعه أن يستوعب بسرعة فتحا جديدا يف الرؤيا الشعرية، الرتباطه 
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ج لالعتياد على حساسية شعرية، كان النقد يف معظمه يرو. بثوابت بالغية ذات أصول عقائدية
ال ترتبط فقط خبصوصية اللغة عند العرب بل خبصوصية وجودهم و أفكارهم؛ لذلك كان 

فظهور أيب متام صرف النقد . يصاب بالبلبلة عند حدوث الظاهرة األدبية ذات السمات اجلديدة
اخللل الطارئ على نظام إىل املوازنة بينه و بني غريه، يف حماولة منه لتحديد الظاهرة، و حتديد 

و ما أحدثه أبو متام، مل يستطع إحداثه إال املتنيب ألن األثر الذي خلفه أظهر تأخر النقد . قائم
عن الظاهرة األدبية، و مدى تقوقعه يف املقوالت املسبقة، و ألن املتنيب أطلق فضاء للشعر مل 

الشعر العريب و جعله كالتقليد الثابت  فاألثر الذي خلفه املتنيب يف: "يكن النقد قد ارتاده من قبل
": تاريخ النقد األديب عند العرب"يقول إحسان عباس يف كتابه . )217("هو مزج احلكمة باخليال

النقدية، األوىل أو الوحيدة و أثبت  –عن املتنيب وقف وقفة شاهرة، و أصبح القضية الشعرية "
طاجين فيما بعد أن يضع قواعده النقدية عجز النقد عن تفسري سر تفوقه، مما حدا حبازم القر
  .)218("وضعا جديدا انطالقا من مثله األعلى الذي هو املتنيب

و على العموم، إن اخلالف بني أنصار اللفظ و أنصار املعىن ليس إال خالفا ظاهريا،   
و ما . طاملا أم يقرون مجيعا بأسبقية املعىن، أي بوجوده قبل اللفظ الذي يستدعي للتعبري عنه

انقسامهم إىل فريقني ينتصر أحدمها للفظ و ثانيهما للمعىن إال اختالف حول عملية التقومي 
لتمييز اجليد من الرديء، أينظر إىل اللفظ أم إىل املعىن؟ و هذا االختالف إمنا يوضح لنا قصور 

و يتمثل هذا النقاد يف فهم طبيعة الشعر خاصة و األدب عامة، القائمة على احتاد اللفظ باملعىن، 
ائتالفا بني عنصر سابق ثابت هو ) يف مستوى النص أو العبارة(القصور يف جعلهم الشكل 

فلم يفطنوا إىل ضرورة تغري املعىن بتغري . املعىن، و عنصر الحق ميكنه التحول أو التغري هو اللفظ
  .اللفظ

 حكم على العالقة و لعلنا جند يف آراء املعاصرين الذين قالوا باحتاد اللفظ باملعىن خري  
و إذا تقررت هذه : "أمحد الشايب. اجلدلية بني الشكل و املضمون على حنو ما جاء يف قول د

الصلة الوثيقة بني املادة و الصورة أو بني اللفظ و املعىن فمن اازفة أحيانا أن نسند قوة التأثري 
وسيلة  –بالنسبة إىل العاطفة  و مثله اخليال –أو مجال البيان إىل أحدمها دون اآلخر، فاللفظ 
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  .)219("لنقل املعىن، و ال قيمة له إال مبعناه كما أن املعىن ال حييا إال باللفظ
و إننا نرى يف هذا املوقف اعتداال يف احلكم و صوابا يف الرأي و بداللة هذا املوقف   

  .جيب أن ننقد اآلثار األدبية
و املعىن نعمد إىل تسليط ملكتنا النقدية  و وفق هذه النظرة املعتدلة إىل كل من اللفظ  

  .على حكم املتنيب إلبراز حجم العقل و الفن يف مأثور هذه احلكم
و لنبدأ باحلكم اليت جادت ا قرحيته يف صباه، حيث جاء يف قصيدته القافية اليت مدح   

  ):)220ا أبا املنتصر شجاع بن حممد بن أرس بن معن بن الرضى األزدي
  مجعتهم الدنيـا فلـم يتفرقـوا  لدنيـا و ما من معشـرٍ نبكي على ا

  كرتوا الكنوز فما بقني و ال بقوا   أيـن األكاسـرةُ اجلـبابـرةُ اُألىل 
  حىت ثوى فحواه حلْـد ضيـق  من كلّ من ضاق الفضـاُء جبيشـه 
  أن الكالم هلم حـاللٌ مطلـق    خرس إذا نودوا كأن لـم يعلمـوا 

و املوت  و النفـوس نفائـس بـما لديـه األمحـق    آت رو املستغ  
  و الشيب أوقر و الشبيبةُ أنـزق    و املرء يأمـل و احليـاة شهيـة 
  مسودة و ملاء وجهـي رونـق    و لقد بكَيت على الشباب و لميت 
ا عليه قبـل يـوم فراقـهحذر    قمباء جفـين أشـر تدحىت لك  

غري أن نظرته إىل احلياة ال ختلو من بعد  –رغم حداثة سنه  –شاعر يف هذه األبيات فال  
نظر و عمق فكر، فهو يرى أن التعبري عن االرتباط بالدنيا عن طريق احلزن و البكاء ال جيدي 

  .نفعا ألن سنة احلياة تقتضي هجرها و فراقها طال الزمن أو قصر
با خربيا، يأيت بأسلوب إنشائي يستفهم به حال و دعما لفكرته هذه، اليت صاغها أسلو  

األكاسرة و اجلبابرة الذين مل يعد هلم أثر يف هذا الوجود، فلم تغنهم كنوزهم للبقاء يف هذه 
حقا لقد كان الفضاء ال يتسع جليوشهم هؤالء األكاسرة و اجلبابرة حىت إذا ما هلكوا . احلياة
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ن لدعوة الداعي و كأم ال يدرون أن الكالم احتواهم قرب ضيق؛ فأصبحوا موتى ال يستجيبو
  .مباح هلم حملل

ليجعله " أين: "و الشاعر بعدما أقر حبقيقة يسلم ا عامة الناس، جلأ إىل االستفهام  
  .مفتاحا يفتح به عيون الناس على األقوام اليت عاشت مث زالت زواال أبديا

مث يواصل التدليل . الكالم السابق و هو ذا االستفهام أراد أن يقيم احلجة على صحة  
فهؤالء امللوك اجلبابرة الذين كانت . حيث ما مجعت قوما إال فرقتهم" الدنيا دار فناء"على أن 

فقد . الدنيا تضيق جبيوشهم فهاهم انضم عليهم حلد ضيق و مل يعد هلم ذكر على اإلطالق
يف هذه الدنيا و لو كان من أهل بعد هذا االستدالل على أال خالد . أصبحوا جثثا ال حراك ا

يدفعنا الشاعر إىل اإلقرار حبقيقة ترضي العقل قبل الشعور و هي أن املوت . اجلاه و السلطان
 رآتية ال ريب فيها حىت على ذوي العزة القعساء؛ و مادام واقع احلياة على هذه احلال فإن الغ

قادر على أن يسخره لدفع املنية املغرور هو ذلك الذي يدعي أن ما ميلك ملك خمصوص به و 
و من طبع املرء أنه يتعلق باحلياة و يتلذذ العيش فيها يف ظل الفتوة و الشباب، بينما . عنه

الشباب قرين الطيش و اخلفة و يكره أن يدنو من الشيخوخة ألنه يرى فيها قربه من املوت        
قائق، مث ما يلبث أن يراجع نفسه فيجد يدرك الشاعر هذه احل. و الشيخوخة رمز احللم و الوقار

  .نفسه شابا يافعا و لكن هيهات هلذا الشباب أو يدوم له، فإذا به يبكيه بكاء غزيرا
و الشاعر يف هذه األبيات يثري مسألة املصري احملتوم لكل إنسان أال و هو مفارقة احلياة      

 ال أحد ينجو منه و إن عال مركزه و هذا املصري. و إن سامله الردى و مفارقتها و إن طال املدى
أو اتسع سلطانه و جاهه يف احلياة الدنيا؛ و عندما ينتاب الشاعر مثل هذا الشعور، يستكني        

و هذه األفكار . و خيضع فيسوده الشعور بالتشاؤم حىت كأنه يلفظ هذا الشباب و ال يبايل به
سها ثوبا جديدا و يشعر ا شعورا أعمق النابعة عن صميم التفكري العقلي حرص الشاعر أن يلب

نبكي على "فقوله . من شعور عامة الناس، و يضفي عليها من اخليال ما يستثري عواطف غريه
؛ فقد شخص الدنيا و جعلها إنسانا مبكي عليه و إنسانا يتوافر "مجعتهم الدنيا"، و قوله "الدنيا

  .على فعل اجلمع
.       د من خالله تصوير وضع الذين فارقوا احلياة الدنياو يف البيت الرابع تشبيه متثيل أرا  

و على العموم، فاملعاين اليت عرب عنها الشاعر مل تكن لتنسيه توشيحها و تزيينها بصور بيانية 
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. بكيت على الشباب –الشيب أوقر  –احلياة شهية  –املوت آت : تزيدها عمقا و تأثريا مثل
ختلو من تأثري مثري ميثل نشاطا روحيا سببه املضمون ففي كل هذه التعابري استعارات ال 

.   الفكري، ال نشاطا مجاليا حتركه اازات اللغوية اليت نظن فيها حركة تكامل فين ألول وهلة
و إذا انتقلنا مع املتنيب إىل بالط سيف الدولة رأينا الشاعر خيص األمري احلمداين بدرر قصائده 

تتخللها حكم؛ و لنقف على بعض هذه احلكم؛ بدءا باحلكم الشعرية، و كانت هذه القصائد 
الواردة يف قصيدته القافية اليت مدح ا سيف الدولة و ذكر إيقاعه بقبائل العرب سنة          

  )221(.هـ 344

  إذا مل يكن يف فعلـه و اخلالئـقِ    و ما احلُسن يف وجه الفىت شرفًا له 
  و ال أهلُه األدنون غري األصادقِ    فـقِ و ما بلَد اإلنسان غيـر املُوا

يف مستهل البيت األول، يرى الشاعر بأن مجال املرء احلقيقي ليس يف مظهره بقدر ما   
يكون يف أفعاله و أخالقه، و إذن فهو ينبه إىل عدم االخنداع باملظهر اخلارجي للناس بل جيب 

  .التريث يف احلكم إىل حني اكتشاف طباعهم و جواهم
و يف حني كان يتعصب الناس لإلقليم اجلغرايف أو املقاطعة السياسية اليت ينتمون إليها،   

فإذا باملتنيب ينادي بتجاوز الوحدة اإلقليمية إىل التعلق بكل بلد موافق مبرافقه، متوافر على 
لنظرة أراد و رمبا ذه ا. املقاصد و املرامي و ما القرىب إال أولئك املقربني أنفسهم صداقة و مودة

أن حيطم احلدود املصطنعة للدويالت العربية اإلسالمية اليت قامت على أثر ضعف سلطان 
  .اخلالفة و زوال هيبتها مما أدى بكثري من الواليات و األقاليم إىل االستقالل

هذا، من حيث املعىن أما من حيث الصوغ، فالشاعر بدأ بنفي وجه اجلمال يف املرء   
  ".إذا"و قد عرب عن هذا اإلثبات بأداة الشرط . جلوهرمظهرا ليثبته يف ا

و كذا فعل يف " بغري"و إلبراز بلد اإلنسان احلق و إظهار أمهيته اختار أسلوب االستثناء   
  .الشطر الثاين عندما رأى األهل األدنون يف األصادق

ه و كثريا ما كانت األحداث مصدر إهلام حكم املتنيب حيث كان يكفيه أن يصرف ومه
هـ حدث أن تويف  304ففي سنة ". فتأتيه املعاين أرساال و تنثال عليه األلفاظ انثياال"إىل عقله 
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عبد لسيف الدولة يدعى مياك التركي، فأخذ الشاعر يعزي سيف الدولة مستلهما العرب من هذه 
  )222(:احلياة الزائلة متأمال يف احلياة و املوت إذ يقول

  بكى بعيون سرها و قُلـوبِ    سى و من سر أهل األرض مث بكى أ
  منعنا ا من جيئة و ذُهـوبِ    سبِقنا إىل الدنيا فلو عـاش أهلهـا 
  و فارقها املاضي فراق سليبِ    متلّكهـا اآلتـي متلّـك سالـبٍ 
  و صرب الفىت لوال لقاُء شعوب    و ال فضلَ فيها للشجاعة و الندى 

ـُه    ري الدمع غري كئيب و رب كث    فرب كئيب ليس تنـدى جفون
  و يجهد أن يأيت هلا بضريب    و يف تعب من حيسد الشمس نورها

احلياة بؤس و شقاء و نعيم و رخاء؛ و إن الذي يسهم بأعماله و أفعاله يف رخاء الناس   
و سرورهم فعندما يصيبه مكروه تضامن معه هؤالء الناس فبكوا لبكائه و حزنوا حلزنه جزاء 

بعدما أعرب الشاعر عن وجهة نظره يف تقلبات الدهر وموقع اإلنسان اخلري مجيله و خريه و 
  .منها انتقل إىل اخلوض يف مسألة كثريا ما شغلت الفالسفة و املفكرين و هي مسألة املوت

و الشاعر يرى بأن وجود املوت يستجيب الستقامة أمر الدنيا حيث إن أمر الدنيا ال   
و لوال املوت لضاقت األرض بأهلها؛ األمر الذي يؤدي إىل . يستقيم إال مبوت قوم و حياة قوم
و إذن فال مفر من قوم حييون حياة املالكني ملا يرثونه عن . صعوبة احلياة بل إىل استحالتها

غريهم و قوم ميوتون تاركني متاعهم لغريهم فهم أشبه ما يكونون باملسلوبني مث يتعمق أكثر يف 
ها النعدمت القيم اليت متيز الناس بعضهم عن بعض مثل تعليل سبب وجود املوت حيث لوال

و بعد أن غاص . الشجاعة و الكرم و الصرب و غريها من القيم اليت متيز اإلنسان عن البهيمة
الشاعر يف أعماق وجود املوت بالتعليل على مزايا وجودها؛ راح يكشف للممدوح حقيقة 

و ذلك ألن . موع قد ال تعرب عن حزن صادقاحلزن الصادق الذي قد ال يظهر بالدموع ألن الد
مشاعر احلزن مما يعتمل يف نفس املرء من أمل و عذاب أقوى بكثري من جمرد دموع تسيل و لو 

و يف خضم تعليل الشاعر للحياة و املوت ال ينسى أن يلتفت إىل ممدوحه للتعبري عن . مدرارا
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ك، فيشبه حساده له مبن حيسد الشمس مسو مكانته اليت ال تضاهى و عن رفعة شأنه الذي ال يدر
  .ألنوارها الساطعة؛ و هل ألنوار الشمس مثيل؟ كذلك املمدوح

سبق و أن ذكرنا أن هذه األبيات مأخوذة من قصيدة نظمها املتنيب مبناسبة تعزيته لسيف   
و املنتظر من الشاعر يف مثل هذا املوقف أن يعرب عن مشاعر . الدولة عندما تويف عبده مياك

زن و األسى اليت انتابته و أن يربز أحاسيس األمل اليت سرت يف نفسه يف تفجع و لوعة حسرة احل
و لكن هذا ما مل حيصل حيث نالحظ أن الشاعر غيب التهاب العاطفة املتأثرة . على الفقيد

     بعامل احلزن و الكآبة و غلّب العقل على العاطفة إذ اندفع إىل اإلكثار من احلكم حملال احلياة 
و املوت و عالقتهما بوجود اإلنسان و رمبا جلأ الشاعر إىل مثل هذا األسلوب حبكم عاملني 

طغيان الرتعة العقلية على تفكريه حىت داس ذه الرتعة مواقف احلزن و األسى اليت كثريا : األول
حزنا  ما صادفته يف حياته؛ فحىت عندما توفيت جدته و هي أقرب الناس إليه مل تتحرك مشاعره

  )223(:عليها بقدر ما راح يستلهم العرب من وفاا فهو يقول يف مطلع رثائه هلا
  فما بطشها جهال و ال كفُّها حلمـا    أال ال أُري األحداث محدا و ال ذما 
  يعود كما أبدى و يكري كما أرمى    إىل مثل ما كان الفىت مرجع الفىت 

 الليايل قبل ما صنعت بنـا   عرفت    ا دهتين مل تـزدين بـها علمـافلم  
و املتمعن يف هذه األبيات يدرك أم معانيها أقرب إىل أن تكون من وحي العقل منها إىل   
حيث إن الشاعر يرى أن األفعال منسوبة إىل األحداث من باب ااز و ما الفعل إال . العاطفة

. هللا يف خلقه تقتضي الزوالهللا عز و جل؛ و اإلنسان يبدأ ضعيفا و ينتهي ضعيفا و إذن فسنة ا
مث يلتفت إىل نكبات الدهر فيقول بأنه كان يعلم ما حتدثه بالناس من مصائب و عندما نزلت يب 

من : "فاجعة وفاة هذه األم مل تضف علما جديدا إىل علمي و هذا املعىن يلتقي مع قول أرسطو
  .)224("انظر بعني العقل و رأى عواقب األمور قبل حلوهلا، مل جيزع حبلوهل

و لكن على الرغم من ظهور الرتعة العقلية يف معاين هذه األبيات إال أن التعبري الفين   
فاألحداث كأا إنسان تتلقى احلمد و الذم و يصدر عنها فعل البطش و الكف . واضح، بني
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مث بعد هذا التشخيص لألحداث رصع الشاعر تعبريه مبحسنات بديعية أحدثت أثرا دالليا يقوم 
إن الطباق الذي وظفه الشاعر يف . ى التفاعل و الفعل و على دقة التفكري و عمق التصويرعل

البيت األول هو طباق أقرب ما يكون فلسفيا، استخرج منه املتنيب صورا نادرة فهو يعرض عن 
محد األحداث و عن ذمها ألنه يعلم أن أفعال البطش و الكف و اجلهل و احللم تقدير من 

و يف البيت الثاين يقر الشاعر بناموس . إال جماز" األحداث"و ما نسبتها إىل  العزيز احلكيم
و يتكرر لفظ الفىت يف صدر البيت    . حيث إن اإلنسان إىل صورته مرجعه. الطبيعة يف اإلنسان

و لكن مبعنيني خمتلفني فاألول يدل على مرحلة الفتوة و يف املعىن الثاين جماز مرسل عالقته اعتبار 
و أما يف البيت الثالث فإننا نرى الشاعر يقف موقف املتأمل من املصائب اليت عرفها . انما ك

و لتجسيد ضخامة هذه . من قبل و عندما نزلت به مل تضف شيئا جديدا إىل ما كان يعلم
  . رمز الظلمات و األهوال    و املخاوف" الليايل"املصائب راح يستعري هلا لفظ 

ألبيات أن الشاعر مل يستخدم الطباق استخداما ساذجا بسيطا و إن ما يالحظ يف هذه ا  
  .بل استخدمه استخداما ملونا بأصباغ فلسفية قائمة على بعد التفكري و مجال التصوير

إال و يضفي عليها  –مهما كان موضوعها  –و هكذا ما من قصيدة ينظمها املتنيب   
و يرثي أبا شجاع فاتك مبصر سنة صيغة عقلية أو قل فلسفية و لنستمع إليه مرة أخرى و ه

  )225(.هـ 350

  عما مضى فيها و مـا يتوقَّـع    تصفو احلياة جلاهل أو غافـل 
  و يسومها طلب احملال فتطمـع      و ملن يغالط يف احلقائق نفسه 
  ما قومه ما يومه مـا املصـرع    أين الذي اهلرمان من بنيانـه 
  و يدركها الفنـاُء فتتبـعحينا     تتخلف اآلثار عن أصحاـا 
  من أن يعيش ا الكرمي األروع    اد أَخسر و املكارم صفقـةً
  من أن تعايشهم و قدرك أرفَـع    و الناس أنزل يف زمانك مرتال 
  فرسا و لكـن املنيـة أسـرع    قد كان أسرع فارس يف طعنة 

                                                        
  .269.ص. 2ج. املصدر نفسه  (225)
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ل فهو يرى أن الدنيا دار موقف املتأم –كعادته، يف سائر القصائد  –يقف الشاعر   
غرور و أخطار و اإلنسان فيها معرض خلطر عظيم، و قد أخطأ من ظن أن سالمته ستطول 

مث يقيم احلجة على صحة هذا الكالم مستعينا باستفهام إنكاري يف . فاحلياة فانية و إن طالت
  :البيت املوايل

  صـرعما قومه ما يومه مـا امل    أين الذي اهلرمان من بنيانـه 
و الشاعر ذا . فال أثر ألولئك الذين بنوا البنايات العظيمة، و ال يعرف عنهم شيء  

  .االستفهام يريد ختصيص مكان للعقل يستعني به إلبراز صواب كالمه و سداد قوله
و يزيد األمر وضوحا فيذكر أن هذه اآلثار نفسها ستمحق و تزول بأصحاا الذين   

و بعد ما يعلي من . من ستضمحل و تزول و مل يعد هلا شأن يذكربنوها و بعد حني من الز
مقام املرثي يذكر بأنه كان شجاعا أشد الفرسان إقتحاما يقحم غمرات احلرب، و لكن املنية 

  .كانت أسرع منه فأدركته
و مثل هذه املعاين و مثل هذه األفكار صاغها الشاعر يف قالب فين احتوى االستعارات   

  .مر الذي جعل التعابري أكثر قوة و تأثرياو الكنايات األ
و مهما يكن من أمر فإن الصبغة الفلسفية تبقى أشد وطأة يف شعر احلكمة عند أيب   

الطيب املتنيب لكونه بسط شعره للتأثري الذي أحدثته الفلسفة اليونانية يف فكره و على رأي 
فقد أخذ " القوالب الفلسفية"و ميكن أن نلخص هذا التأثري يف كلمة : "الدكتور شوقي ضيف

و هو . الشعراء يفترضون هذه القوالب، و هذا أكثر ما عندهم من جتديد فلسفي يف الشعر
جتديد غريب ال ينوع يف التفكري الفين إمنا ينوع فقط يف أساليبه و يصيبها ذا التعقيد الذي 

األفكار تداخال ال عهد تعرف به القوالب الفلسفية، و ما يتبعه من اللف و الدوران و تداخل 
للغة العربية به قبل املتنيب إال يف القليل النادر، أما هو فوسع هذا اجلانب و حرص عليه حرصا 
شديدا ألنه كان يودعه جانبا من سر تفوقه و سر تصنعه، إذ كان حيتال احتياال شديدا على 

  .)226("شارات التعبري الفلسفي و مساته يدخلها يف مناذجه
شوقي ضيف . بيات السابقة الذكر خري مثال على هذا التعقيد الذي يقر به دو لعل األ  

                                                        
  .330.ص. و مذاهبه يف الشعر العريب الفن: ضيف، شوقي  (226)
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  . و هلذا اللف و الدوران و تداخل األفكار و االحتيال على شارات التعبري الفلسفي
و تبعا لذلك ميكن أن نسلم حبقيقة طغيان العقل على فكر املتنيب يف صوغ حكمه           

  :مل منهاو نرجع ذلك إىل مجلة من العوا
مكابدة الشاعر آلالم احلياة و مغالبة تقلباا األمر الذي جعله يسبق سنه و يقفز على الصبا     -

  )227(:و الفتوة و يفكر بفكر الذين تلمسوا دنيا احلكمة مستنبتا العرب من احلياة أليس هو القائل

  مستسقيا مطرت علي مصائبـا    أظْمتين الدنيا فلما جئتهـا 
األمر الذي . ه بني البوادي و احلواضر جعله يلتقي بالعلماء و األدباء و امللوك و األمراءتنقل -

أخصب فكره و عمق جتاربه، فسرب أغوار احلياة و تعمق يف معرفة طباع الناس فأدرك حقيقة 
  )228(.احلياة اليت يراها صراعا و البقاء فيها لألقوياء

  روى رحمه غري راحـم و بالناس    و من عرف األيام معرفيت ا 
  و ال يف الردى اجلاري عليهم بآمث    فليس مبرحوم إذا ظفروا به 

اجتمع حول املتنيب حساد كثريون من فحول الشعراء و أعيان البيان و غريهم األمر الذي  -
دفعه إىل شحذ فكره استعداد ملواجهتهم يف مناظرات داخل بالط امللوك و األمراء و من   

ما مييل يف نظم شعره إىل التدليل و االستدالل و اإلقناع و هي من مبادئ التفكري مثة كان كثريا 
حتديد األبيات احلكمية عنده شيئا عسريا، فالبيت الذي ليس حكمة "و لعل ما يفسر . العقلي

  .)229("هو شبه حكمة يف الغالب
ن العقل على معظم إطالعه على الفلسفة اليونانية زاد من إمناء تفكريه العقلي و بسط سلطا -

نتاجه الشعري فكانت معظم حكمه مرآة انعكس فيها سلطان عقله؛ هذه احلكم اليت وزعها 
  .على قصائده فجاءت شتيتا من االختبارات الفردية املستقاة من تفاعله مع احلياة و الناس

إن هذه العوامل جمتمعة ميكن أن تفسر شيوع هذه احلكم يف شعر املتنيب اليت ذاع ا 
: صيته و ا طبقت شهرته اآلفاق بني معاصريه و بعدهم؛ حىت ليقول أحد األدباء احملدثني

                                                        
  .124.ص. 1ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي  (227)
  .112.ص. 4ج. املصدر نفسه  (228)
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  .)230("املتنيب ينطق بألسنة احلدثان و يتلكم خباطر كل إنسان"
و إذا كنا قد بينا يف هذا الفصل حضور التأثري العقلي و الفين يف حكم املتنيب، جيدر بنا   

ئص و ذلك تتوجيا للدراسة النقدية من حيث اللفظ       أن نتفحص ما هلذا احلضور من خصا
  .و املعىن و الشكل و املضمون هلذه احلكم

  
  
  
  

                                                        
  .643.ص. تاريخ األدب العريب: الفاخوري، حنا  (230)
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يف معرض البحث عن اخلصائص الفنية و الفكرية لشعر احلكمة عند املتنيب، نتناول إبراز   

  .مميزات هذه احلكم و ما هلا من خصوصيات فنية و فكرية عند الشاعر
لغة و توظيفها فنيا، حيقق على أن احلديث عن اخلصائص الفنية هو حديث عن تشكيل ال  

و القصيدة الشعرية اجليدة . الشاعر من خالهلا قيمة مجالية متفاعلة مع رؤيته و متداخلة معها
تترابط أجزاء مكوناا يف عالقات متنامية متداخلة حبيث يتم التفاعل فيها بني الرؤية و األداة 

لنظرة الكلية البد أن يكون و الشكل يف العمل الفين عند ا. يعين بني الشكل و املضمون
  .انعكاسا للمضمون الذي هو يف النهاية مع الشكل ميثالن وجهة نظر الفنان عموما

أن نبني جتربة الشاعر يف توظيف الكلمة توظيفا شعريا يعرب  –يف البداية  –و ما يهمنا   
  .عن رؤيته اخلاصة و حدسه الفين من خالل احلديث عن اخلصائص الفنية يف صوغ حكمه

  

   .الفنیة الخصائص )أ 
يف حديثنا السابق عن حياة املتنيب مث عن مظاهر البعد العقلي و الفين يف شعره؛ قد 
يستخلص القارئ أن املتنيب كان نبضا خاصا يف عصره؛ كان نبضا من التعايل و التعلق بالغايات 

أن يكون لنسيجه و شاعر مثل هذا البد . السيطرة على حميطه و تغيريه ىلالقصوى و التسامي إ
الشعري تفرده و خصوصياته و هكذا كان النسيج الشعري أو عناصر األداء الفين عند املتنيب 

و هو عامل ذو طبيعة خاصة على مستوى طموحه و مجوحه        "متثل عاملا متفردا و متكامال 
  .)1("و غضبه و مترده و توحده و تعاليه و تيهه

خالل تلك الدراسة أن لغة الشعر عند املتنيب لغة  و الشك يف أن القارئ قد أدرك من
خاصة غريبة هلا أسرارها اخلاصة و عاملها السحري و نبضها اإليقاعي املتفرد و قد الحظ هذا 

و قرأت : "من قبل أبو العالء املعري فيما يرويه عنه الواحدي يف شرحه لديوان املتنيب فيما يأيت
ما ضر : فقلت له يوما. الشعر ما قد علمه من كان ذا أدبعلى أيب العالء املعري و مرتلته يف 

                                                        
 .1981. دار النهضة العربية. بريوت. 250.ص. موقف الشعر من الفن و احلياة يف العصر العباسي: العشماوي، حممد زكي )1(
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أبا الطيب لو قال مكان هذه الكلمة كلمة أخرى أوردا، فأبان يل عوار هذه الكلمة اليت 
فجرب إن . ظننتها مث قال ال تظن أنك تقدر على إبدال كلمة واحدة من شعره مبا هو خري منها

فلم أعثر بكلمة ملا أبدلتها أخرى كانت أليق . و هأنذا أجرب ذلك منذ العهد. كنت مرتابا
  .)2("و ليجرب من مل يصدق جيد األمر على ما أقول. مبكاا

لقد أدرك أبو العالء املعري مع ما يروي عنه من حتيز للمتنيب أن الشاعر اجليد شأن 
ل أن ينغم املتنيب يف كلماته ال يقدم كلمات عادية أو  مصطلحات ميكن استبداهلا و إمنا هو حياو

يف اللغة عن األصوات اليت تتفق مع "إنه مبفهوم الفن احلديث حياول أن يبحث . حالته النفسية
نغمة النفس أو تقترب منه و تربط األصوات بكلمات و تتجمع الكلمات ببواعث أو دوافع 

  .)3("ينتج عنها يف اية األمر معىن أو مضمون
لشاعر املتنيب إمنا هي حماولة لدراسة خصائص و إن اهتمامنا بدراسة اخلصائص الفنية ل  

الصوغ و التركيب يف حكمه، و كيف استطاع الشاعر أن يوظف اللغة و يشكلها و أن يطوع 
و كيف . العناصر الصوتية يف الكلمة الشعرية و أن يستثمرها يف حتقيق إيقاعه املوسيقي اخلاص

فق املتنيب يف صوره الشعرية، و إىل أثرت مضامني حكمه على موسيقاه الشعرية و إىل أي حد و
  .أي حد امتزجت هذه الصور بالسياق العام حلكمه

إن املتمعن يف قراءة شعر املتنيب عامة و يف حكمه خاصة، يدرك أن الشاعر متكن من   
إخراج لغة مكنته من البوح باختالجات ذاته و مغامراته مع الواقع و مع احلياة، فكان هلذه اللغة 

و هذا الكالم يقودنا حتما إىل إثارة احلديث عن اخليال          . ها العقل بالشعورأن امتزج في
و الصورة الشعرية أوال، و عن اللغة و املوسيقى ثانيا؟ و ذلك إيفاء باجلانب الفين يف حكم 

  .املتنيب
و اخليال من أهم عناصر األثر األديب، فنحن نعلم أن معلوماتنا عن الكون و احلياة        

و أنفسنا تصلنا عن طريق احلواس، و أن شعور املرء بأشياء حاضرة فعال تؤثر يف حواسه، هو ما 
أما شعور اإلنسان بأشياء غري حاضرة، و استعادة املرء يف ذهنه الصور " اإلدراك احلسي"نسميه 

ن اليت أدركها من قبل احلس فهو ما نسميه اخليال أو التخيل، و إيضاحا للمقصود نقول إذا كا
                                                        

 .112.ص. شرح ديوان املتنيب: ديالواح )2(
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اإلنسان جالسا يف حجرة مرتله و يرى ما فيها و يتعمق يف رؤية مجيع ما حتتوي عليه يكون 
إدراكه هلا حينئذ إدراكا حسيا، أما إذا حاول هذا اإلنسان و هو خارج مرتله أن يستحضر 
صورا يف ذهنه، فيكون ذلك تصورا و ختيال، و تكون الصورة القائمة يف ذهنه حينئذ صورة 

و متتاز الصورة العقلية أو ما يسمى خياال بعدة خصائص ". اخليال"ما يطلق عليه اسم عقلية أو 
  .أن الصورة العقلية تكون أقل وضوحا من الصور احلسية - :منها

  .و أا ال تقيدها قيود املكان و الزمان، فإن العقل يضعها يف أي زمن و أي مكان كان -
  .و أا قابلة للتصور حسبما يراه األديب -

الصور اليت نتصورها مبلكاتنا قد تكون صورا ألمور تدرك بالبصر أو بالسمع         و  
و قد تكون هذه الصورة مطابقة لإلدراك . أو امللمس أو بالذوق أو بالشم أو باحلركة مثال

احلسي متام املطابقة، و قد تكون من باب التخيل االبتداعي أو مبعىن آخر االبتكاري، كأن 
  (*). شكل حيواننتصور إنسانا يف

  (**):و علماء البيان يقسمون الصور املستحضرة يف الذهن إىل قسمني  
صور ترتسم يف اخليال بعد إدراكها باحلس املشترك، حيث تتأدى إليه عن طريق احلواس  -

  .و هذه الصور عندهم داخلة يف احلسيات.. الظاهرة
كل واحد منها مما صور ترتسم يف اخليال، و هي معدومة فرض اجتماعها من أمور  -

  :يدرك باحلس؛ كقول املتنيب

  (***)ما جلرح مبيت إيالم    من يهن يسهل اهلوان عليه 
الشاعر قد ختيل حال الذي اعتاد اهلوان فيتحمله و ال يتأمل حبال امليت الذي يتعرض  نإ

    .للجرح فال يتأمل له
ى يف اخليال؛ هي إىل نظرية أخر) Coloridge/كولريدج(و قد ذهب الشاعر اإلجنليزي 

اخليال ليس تذكر شيء أحسسناه من قبل و ليس ابتداع صور جديدة مركبة من حسيات    : أن
                                                        

  . ت.د. دار الطباعة احملمدية. القاهرة. 41.ص. دراسات يف النقد األديب احلديث و مذاهبه: انظر خفاجي، حممد عبد املنعم  (*)
  .43.ص. ملرجع نفسهانظر ا  (**)
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و ابتكارها بل هو يف الواقع خلق جديد، خلق صورة مل توجد، و ما كان هلا أن توجد بفضل 
احلواس وحدها أو العقل وحده، خلق صورة تأيت ساعة تستحيل احلواس و الوجدان و العقل 

و مهما يكن من أمر،  )4("حياة األدب"كال واحدا يف الفنان، و قد شرح كل ذلك يف كتابه 
فإن لعنصر اخليال شأنا كبريا يف األعمال العقلية و يف احلياة العملية نفسها، فهو خطورة أرقى 
من اإلدراك احلسي و من جمرد التذكر نفسه، فالتخيل يعني اإلنسان على استغالل املاضي 

بل، و لوال التخيل ألصبحت حياة اإلنسان فقرية كل الفقر، و لكانت حياته النفسية للمستق
ضئيلة حمدودة، فهو األصل يف تكوين املثل العليا، و يف اختيار الطرق اليت قد تؤدي إىل بلوغها، 
و هو الذي يعيننا على فهم احلقائق و الفنون، و له أثر كبري يف دائرة العلم و خمترعات احلضارة 

  .احلديثة
و اخليال يغلب على الشعر أكثر من غلبته على النثر و تبدو صوره بالنسبة إىل النص 

و األديب يستطيع خبياله أن . األديب يف التشبيه و ااز و االستعارة و الكناية و ما شابه ذلك
يبعث يف النص األديب قوة و روحا و حياة، و كلما تعمق األديب يف األدب و تذوقه كانت 

  .حاجته إىل اخليال أكثر
و اخليال هو األداة الالزمة إلثارة العاطفة و إشعاهلا و هو الذي ميلك به الشاعر            

  .و األديب نفس القارئ و السامع و جيعلها تتعجب و تطرب من مشاهد الصور يف القصيدة
 مستحب،    و بالرجوع إىل عصر املتنيب نرى أن نقاده فهموا اخليال على أنه جنوح غري  

و فهموا الصور الشعرية على أا عالقة إضافة توضيحية، فاستعاروا يف مصطلحام النقدية 
املصطلحات املستمدة من صفات األزياء و الثياب مثل التقسيم و التذييل و التدبيج و التوشيح، 

وير           أن الشعر شأنه شان الصياغة و التص": "نقد الشعر"فريى قدامة بن جعفر يف كتابه 
و قد غاب عن هؤالء النقاد أن املتنيب ينتمي إىل صنف فناين كل العصور، ألم . )5("و النقش

فوق الزمان و املكان، إم أولئك الذين يتميزون بالتفرد و اخلصوصية، و هؤالء هم الذين 
  .حيققون للبشرية األعمال اإلبداعية غري العادية

إن األعمال العظيمة األصيلة ذات : "اور يف شأن آثارهمإم أولئك الذين قال شوبنه  
                                                        

 . 90.ص. مسائل فلسفة الفن املعاصر: جويتو، جان ماري  )4(
 .ت.د. دار النهضة املصرية. حتقيق كمال مصطفى. مصر. 101.ص. نقد الشعر: ابن جعفر، قدامة )5(
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التفرد ال ميكن اإلتيان ا إال حيثما كان املفكر أو الفنان منصرفا عن آراء معاصريه                
و معتقدام، و مباهجهم، منكبا على عمله يف هدوء غري مبال بانتقادام حمتقرا من جانبه لكل 

هناك من يستطيع أن يكون عظيما دون كربياء كهذا، فإذا ما صادفت فليس . ما ميتدحونه هم
حياته و أعماله عصرا غري قادر على فهم و إدراك مدى نبوغه و تقديره حق قدره، فإنه يكون 
على األقل قد صدق مع نفسه، و يكون أشبه مبسافر رفيع الشأن ترغمه الظروف على قضاء 

و املتفحص  )6("يتجلى حىت يذهب يف طريقه قرير العني الليل يف خان حقري فما يكاد الصبح أن
بأنه كان حقا ذلك املسافر الرفيع الشأن يف كربيائه و تعاليه  –ال حمالة  –يف حياة املتنيب يدرك 
  .و لعل هذا ما يفسر عبقريته اإلبداعية. و يف تفرده و غربته

يب و منهم الصاحب بن و لقد التفت القدماء إىل بعض أوجه التصوير الشعري عند املتن
و العميدي، أبو سعد حممد بن " الكشف عن مساوئ شعر املتنيب"يف كتابه ) هـ 385(عباد 
، و القاضي علي بن عبد العزيز اجلرجاين       "اإلبانة عن سرقات املتنيب"يف ) هـ 433(أمحد 

ق القريواين      و منهم كذلك ابن رشي   ".الوساطة بني املتنيب و خصومه"يف كتابه ) هـ 366(
و ابن األثري       " العمدة يف صناعة الشعر و نقده"يف اجلزء اخلاص باملتنيب يف كتابه ) هـ 456(
) هـ 429(، و أبو منصور الثعاليب "املثل السائر"يف جزء خاص عن املتنيب يف كتابه ) هـ 637(

يف كتابه ) هـ 1073(يعي ، و الشيخ يوسف البد"يتيمة الدهر"يف جزء خاص باملتنيب يف كتابه 
  )7( .و غريهم" الصبح املنيب عن حيثية املتنيب"

و إذن، لقد التفت هؤالء النقاد و أمثاهلم وفقا للمفهوم اجلمايل الذي كان شائعا آنذاك 
إىل الصور احلسية التقريرية يف مغاالة املتنيب يف شعر املتنيب فالحظوا غرابتها و إفراطه يف املبالغة 

  .الحظوا صوره الشعرية و تعقيداا حىت خرج بالشعر إىل طريق الفلسفةفيها كما 
كما حتدثوا عن إبداعه يف سائر التشبيهات و التمثيالت و حسن التشبيه عنده بغري أداة، 
و عن االستعارة عنده و كيف مجع بني عدد من االستعارات، وكيف خرج يف بعض األحوال 

  )8(.يف الصورباستعاراته و تشبيهاته عن املألوف 

                                                        
 .1966. الدار القومية للطباعة و النشر. القاهرة. 203 – 202.ص. فن األدب، ترمجة شفيق مقار: سوندرن،بيلي )6(
 .250.ص. شعر املتنيب: انظر أبو العال، مصطفى )7(
 .155 – 153.ص. 1ج. يتيمة الدهر: الثعاليب )8(
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مل خيرج النقاد القدماء يف مالحظام إذن حول الصورة الشعرية عند املتنيب من تلك 
املالحظات اجلزئية اليت تتعلق بالصور التقريرية احلسية، و ذلك ألن مفهوم الصورة عندهم كما 

ىل املعىن   سبق الذكر كان مفهوما إضافيا مبعىن أن املعىن قائم أساسا، مث تأيت الصورة فتضيف إ
و جتمله و حتسنه، و هذا ما يفهم من حديث ابن قتيبة مثال حول تقسيمه للشعر إىل ضروب 

و لكن الصورة الشعرية عند املتنيب كانت أبعد من هذا بكثري و فوق  )9(حسب اللفظ و املعىن
كة،       هذا بكثري أيضا، لقد كانت صورا إحيائية ترتبط باملوقف النفسي و متوج باحلياة و احلر

و تتدافع نامية متطورة لتبعث احلياة و الدفء يف كل ما يتناوله الشاعر من معىن، حمققة بذلك 
لقد كان املتنيب يف الواقع صورة صادقة ملا يصف به الناقد دريدن . بناء عضويا متفردا و أصيال

هذه الصور  إن مجيع صور الطبيعة حاضرة يف ذهنه دائما، فهو ال يولد: "شكسبري حينما قال
  :مث أليس هو القائل.)10("عن جهد و مشقة و إمنا تأتيه عفوا

  )11(و أمسعت كلمايت من به صمـم    أنا الذي نظر األعمى إىل أديب 
  و يسهر اخللق جراها و خيتصم    أنام ملء جفوين عن شواردها 

 استعاراته حيث و يعد الثعاليب من أكثر النقاد القدماء الذين عابوا على املتنيب إغرابه يف  
يقول تعقيبا على بعض األبيات اليت ذكرها متثال ألبعاد االستعارة عند الشاعر، و اخلروج ا 

فجعل للطيب و البيض و اليلب قلوبا و للسحاب محى و للزمان فؤادا و للكبد "عن حدها 
حتسن على شيبا، و هذه استعارات مل جتر على شبه قريب و ال بعيد، و إمنا تصح االستعارة و 

  .)12("وجه من الوجوه املناسبة و طرق من الشبه و املقاربة
قد يكون الثعاليب معذورا يف رأيه هذا، فقد انطلق من نظرة نقدية شائعة عند معاصريه      

و من أجل . و هي تقريب الصور املعنوية إىل احلواس و على وجه خاص حاسيت النظر و السمع
من صور املتنيب، فقد عدها خارجة على الذوق املألوف، إذ إا هذا وقف الثعاليب هذا املوقف 

و الواقع أن املتنيب يف ولعه هذا      . مل تراع وجوه الشبه اليت جيب أن تعقد بني أجزاء الصورة

                                                        
 .423.ص. الشعر و الشعراء: ابن قتيبةانظر  )9(
 .1964. دار القلم. بريوت. 42.ص. مقاالت يف النقد األديب: هدارة، حممد )10(
 .367.ص. 3ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي )11(
 .137.ص. 1ج. يتيمة الدهر: الثعاليب )12(
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و تفننه باالبتكار يف الصور و اخلروج ا على سنن املتعارف عليه، إمنا كان يسعى بطريق واع 
ح متمرد متجدد يتناسب مع عبقريته و طموحه و سعيه و مترده          إىل خلق إطار فين طمو

  .و جدته
و إذن لقد أثرت النظرة اجلزئية للعمل الفين اليت كانت مسيطرة على النقاد العرب   

القدماء يف تناوهلم لصور الشعر، فلم ينظروا إىل التجربة يف وحدة واحدة، و إمنا نظروا إىل 
فقد جرم هذه العالقات اجلزئية إىل البحث يف مشكلة هامة شغلت . العالقات اجلزئية فيها

مركز النقد العريب، و هي مشكلة السرقات و كيف سرق هذا معىن ذاك أو سرق صورته،       
و . )13(و انشغلوا بالبحث يف أوجه هذه السرقات و بيان درجاا و ما يقبل منها و ما ال يقبل

عالقة الصورة باملوقف النفسي : تني هامتني يف دراسة األثر الفين و مهامل يفطنوا بالتايل إىل حقيق
  .و عالقة الصورة اجلزئية بالصورة العامة

و يف ضوء عالقة الصورة باملوقف النفسي نقف على ما ورد من حكم يف نونية املتنيب   
  :مطلعهااليت قاهلا و هو مبصر و قد بلغه أن قوما نعوه مبجلس سيف الدولة حبلب و اليت 

  و ال ندمي، و ال كأس، و ال سكن      مب التعلل ال أهل، و ال وطن 
و املوقف النفسي الذي صدرت عنه هذه القصيدة هو شعور املتنيب بتشفي أعدائه يف   

و قد سجل الدكتور طه حسني إعجابه ذه . بالط سيف الدولة و خيبة أمله يف كافور
ق ألمل املتنيب و حزنه؛ حقيقة إنه حزن شديد قاس ولده القصيدة ملا تتوافر عليه من تصوير دقي

و من هنا ال جيد عزاء إال يف خماطبة  )14( .اليأس من بلوغ املرامي و العجز عن النيل من األعداء
  :نفسه، و لنتوقف عند هذه األبيات و هو خياطب فيها نفسه

  )15(ما ليس يبلغه يف نفسـه الزمـن    أريد من زمين ذا أن يبلغـين 
  مادام يصحب فيه روحك البدنُ    ال تلق دهرك إال غري مكترث 
  ال يرد عليك الفائـت احلَـزنُ    فما يدوم سرور ما سررت به 

                                                        
 .44.ص. مشكلة السرقات يف النقد العريب: هدارة، حممد مصطفىانظر  )13(

  .323ص . مع املتنيب: انظر حسني، طه  (14)
 .234 – 233.ص. 4ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي )15(
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إن هذه األبيات باإلضافة إىل كوا حكما تعكس خالصة جتربة الشاعر يف احلياة فهي   
لقد .  للتجرية الشعريةأيضا جزء من نسيج حي متالحم ترتبط بالبداية حيث البذرة األوىل

فجرت البذرة األوىل املوقف، موقف التعلل ذه السقطة اليت متثلت يف غربة الشاعر مث تنمو 
فيقدم الشاعر تطورا دراميا للموقف من خالل هذه احلكم اليت هي يف الواقع حوار مع النفس، 

إنه أراد من . يعة احلياةحياول من خالله أو يؤكد لنفسه أن األمور على ما يرام بالنظر إىل طب
هذه احلياة إجناز أشياء يعجز عنها الزمن، فليس العيب يف الزمن و ليس العيب يف نفسه كذلك، 
و لكن لو فطن اإلنسان إىل حقيقة احلياة بأن الزمن ال يستقر على حال هلدأ و استكن و ذهبت 

حظ يف هذا احلوار مع الذات و ال لوم و ال ذنب للنفس إذن، ما دام احلال هذه أال نال. أحزانه
حماولة إلسكات صوت الداخل الذي ال يفتأ يؤنب الشاعر على تركه حلب و رحلته هذه 

و مبواصلة قراءة أبيات القصيدة يكتشف القارئ ما يعانيه الشاعر من . اخلاسرة إىل كافور
  :صراع نفسي

  )16(كل مبا زعـم الناعـون مرتهـن    يا من نعيت عـلى بعـد مبجلسـه 
  مث انتفضت فزال القرب و الكفـن    كم قد قُتلت و كم قدم مت عندكم 
  مجاعة مث ماتوا قبـل مـن دفنـوا    قد كان شاهد دفـين قبـل قوهلـم 
  جتري الرياح مبا ال تشتهي السفن    ما كل مـا يتمـىن املـرء يدركـه 
 كـمعـلى مرعاكـم الل    رأيتكم ال يصون العـرض جار و ال يدرنب  
  و حظ كل حمب منكـم ضغـن     جزاء كـل قـريب منكـم ملـل 

    
و بقراءة هذه األبيات ينتاب القارئ شعور بأن املتنيب أراد أن ميسح أحزان النفس،       
و لكن األحزان ما لبثت أن طفت على السطح و طغت، فإذا به يكشف عن آالمه النفسية      

على كل حال فإذا كنت قد نعيت جملسكم على  و: و هو يتحدث عن سيف الدولة يقول
البعد، فإن املوت مصري البد منه، و تنتهي هذه الدفقة الشعورية يف هذا املوقف املشحون باحلزن 

                                                        
 .236 – 235.ص. 4ج. املصدر نفسه )16(
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و األسى باحتكام الشاعر إىل عقله، و إذا ذا العقل ينفرج عن دواء مسكن للصراع النفسي 
هيهات أن يدركوا ما يتمنون، و مثله يف ذلك  الذي يعانيه، إن أعداءه يتمنون له سوءا و لكن

و عندما يسعفه عقله ذه الصورة البيانية . مثل السفن اليت جتري هلا الرياح مبا يعاكس اجتاهها
اليت أرادها حجة دامغة على دحض زعم األعداء، تستريح أنفاسه فيشعر باملتعة و الراحة، متعة 

نان لرتوات مشاعره ليصب جام غضبه على هؤالء الغلبة و راحة االنتصار، عندئذ يطلق الع
األعداء الذين ال يعرفون للجار ذمة و هم لذلك أقرب إىل قوم شؤم حيث إن اإلبل إذا رعت 
أرضهم ال تدر لبنا؛ و كيف ال؟ و هم ال يقدرون قرابة قريب منهم و يقابلون حب غريهم 

  .باحلقد
صورة كلية مجع فيها  –و أمثال  اليت تناثرت فيها حكم –و هذه القصيدة النونية   

هذه الصورة الكلية املمتدة بدأت بتفجري انفعايل هائل يف تساؤالت . الشاعر جتربته النفسية
.    املتنيب يف بيته األول من القصيدة، مث تطور املوقف النفسي من خالل حوار متبادل مع الذات

وقف النفسي لالنفعال عند الشاعر، و تدافعت أجزاء الصورة الكلية يف بناء ينمو مع تطور امل
فيصل إىل الذروة عندما ميتد احلوار بينه و بني نفسه، مث ال يلبث أن ينتهي إىل حالة من اهلدوء 

و ذا . عندما يرتكز إىل عقله فيستلهم منه من احلكم ما يشفي غليله و حيد من وطأة أمله
  .منجاة ملا حيز يف نفسه األسلوب استطاع الشاعر أن جيعل من ملكته العقلية خري

إن الشاعر يف هذه القصيدة استوىل عليه شعور باحلزن من خالل اكتشافه ملا يضمره له   
أعداؤه من حقد و بغضاء و قد سيطر هذا اإلحساس منذ البداية و تطور مع تطور االنفعال يف 

أسهمت  و قد. النص و استطاع أن حيقق للنص وحدة عضوية متكاملة و نامية يف آن واحد
  .حكمه اليت رصع ا مشاعره و أدعم ا أفكاره يف تالحم الوحدة الشعورية يف القصيدة

و هناك خاصة من خواص الصورة الشعرية عند املتنيب، هي ما نراه يف اجتاه املتنيب يف   
و ذلك جبعل الكلمة قادرة على حتريك الصورة يف . صوغ حكمه إىل التجسيد و التشخيص

  :و لنتوقف عند قوله. درة التصوير على تقدمي مساحة مكانية ملشاهد عدةحيز زمين، و ق

  )17(بني طعن القنا و خفق البنود    عش عزيزا أو مت و أنت كرمي 

                                                        
 .322 – 321.ص. 1ج. املصدر نفسه )17(
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  ظ و أشفى لغل صدر احلقود    فرؤوس الرماح أذهب للغيــ
  و إذا مـت غيـر فـقيـد    ال كما حيِيِـت غيـر محيـد 

  ل و لو كان يف جِنان اخللود    الـذّ فاطلب العز يف لظى و ذر
إن الشاعر خياطب نفسه، بعدما اخترب احلياة و تكشفت له دخائلها فأدرك أن احلياة   

احلقة إمنا تكون يف ظل العزة و الكرامة بعيدة عن أسباب الذل و اهلوان و حفاظا على هذه 
يظ و الغضب و يشفي و ال شيء يذهب الغ. العزة فاملوت يف خضم املعارك أهون من احلياة

و من . الغليل يف احلقود مثل التصدي له بالسالح الفعال و إال عاش املرء على هامش احلياة
أجل صون العزة وجب على املرء أن يتحدى كل الصعاب مهما عظمت و أال يقبل بالذل و لو 

  .يف رحاب الرفاهية و النعيم
هدا متحركا حيث ربط احلياة بالعزة لقد استطاع املتنيب يف هذه الصورة أن يقدم لنا مش  

و املوت بالكرامة، و لكن أي كرامة؟ إا تلك الكرامة اليت تتأتى للمرء من خالل اقتحامه 
حلرب ضروس تتالقى فيها القنا باألجسام طعنا و األعالم خفاقة، و رؤوس الرماح ترشق 

اة عزيزة كرمية ال أن يعيش صدور احلاقدين، و عندما يتبىن املرء مثل هذا املبدإ يعيش حقا حي
و يف طلب العز يهون كل شيء ألن احلياة يف ظل الذل و اهلوان و لو . على هامش احلياة

هذا هو املعىن الذي أراد املتنيب أن . كانت حمفوفة بالنعيم و الرخاء ال تفي بكرامة اإلنسان
  .ديقدمه يف هذا املشه

جتسيد املعىن و تشخيصه ليملك على املتلقي  لقد اجته املتنيب يف هذه الصورة إىل حماولة  
بعض حواسه، و الشاعر مغرم يف الواقع بامليل إىل جتسيد صور تعتمد على إعادة صوغ معطيات 
.   احلواس و على تداخلها يف تكوين الصورة الشعرية من ناحية و يف استيعاا من ناحية أخرى

فكريه، و هذه الرتعة اليت تريد أن ترضي       و رمبا ذلك راجع إىل طغيان الرتعة العقلية على ت
و هذه الصورة متثل إحدى صور املتنيب العديدة اليت حياول فيها جتسيد . و تقنع باملشاهد اسدة

املعىن و تشخيصه، و لكنه ليس التجسيد الذي تفعله االستعارة عندما حتول املعنوي إىل شيء 
عند املتنيب جتسيد جديد يسعى فيه الشاعر إىل  حسي يسهل إدراكه باحلواس و إمنا التجسيد

إعادة صوغ معطيات احلواس، و إىل تراسل احلواس و تداخلها كما فعل الرومنسيون             
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و الرمزيون بعد ذلك عندما اعتمد شعراؤهم على تكوين صور شعرية جديدة ال نستطيع أن 
تتشابك، فنستجمع حواسنا كلها يف خميلة نستوعبها حباسة واحدة و إمنا تتداخل فيها احلواس و 

واحدة نتعامل ا مع الصورة الشعرية، منتجني و متلقني على حنو ما نقرأ يف أشعار بودلري        
و رامبو و ماالرميه يف األدب الفرنسي و كذلك على حنو ما نقرأ يف شعر عبد الرمحن شكري 

  )18(.و أيب القاسم الشايب يف األدب العريب احلديث
اعتمد املتنيب على مثل هذا التشخيص يف تكوين صوره الشعرية اجلزئية اليت تلتحم يف   

  .بناء فين متوحد حيقق للعمل وحدة عضوية نامية بفضل ما فيها من قوة إحياء انفعايل
و على العموم، إن املتنيب يسعى جاهدا إىل ابتكار صور شعرية جديدة فيها توافق   

و مترده و حبثه عن اجلديد، و هذه الصور يف تكوينها اجلزئي تسعى  يتناسب مع طموحه و سعيه
إىل التجسيد و التشخيص اللذين يسعيان إىل خلق حاسة جديدة تعتمد على التراسل و التداخل 
بني جمموع احلواس اإلنسانية، و تعمل بوساطة قدرة ختيل تتحرك يف جمال انفعايل يسيطر على 

يتحرك من خالهلا يف جمال إحيائي يرتبط بذلك املوقف النفسي التجربة الشعرية بأكملها، و 
  .ارتباطا وثيقا

ذكرنا منذ قليل أن شيوع ظاهرة التجسيد يف شعر املتنيب عموما و يف حكمه خصوصا   
  :أليس هو القائل. قد يرجع إىل تعلق الشاعر بالعقل و ارتكانه إىل حكمه

  )19(باجلهل فاسد و إن كثري احلب      فإن قليل احلب بالعقل صاحل 
و إن الشاعر يف صورته . و ذلك ألن العقل يف نظر املتنيب هو اهلادي الذي ال خيطئ  

الشعرية املبنية على التجسيد و التشخيص قد سعى إىل إعادة تشكيل ما يرى أو حيس عن طريق 
باحلواس كأداة تصوير و نقل، و بالعقل كأداة تشكيل  –يف ذلك  –التخيل الذي يستعني 
بانفعاالت املبدع و عاطفته و هذا ما حصل مع املتنيب             –حتما  –للمنقول الذي يتأثر 

  .حيث إنه اختذ العقل مرجعا للصور التجريدية –متاما  –

                                                        
  .1983. دار الثقافة. بريوت  .و ما بعدها 35.ص. الرمزية و السريالية: انظر احلاوي، إيليا )18(

 Voir Wiet, Gaston : Introduction à la littérature arabe. P.148 – 151. Edو كذا 

maisonneuve. Paris. 1966. 
 .280.ص. 1ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي )19(
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نرى أا . و إذن، ملا كان الفكر هو العنصر املهم يف تشكيل هذا النوع من الصور  
  .اليت توضح معاملها اقترنت بالرباهني اليت تؤكدها و التفاسري

و هذا ال يعين أا تفتقد للتخيل و إعمال اخليال و التعبري عن الشعور فتلك من   
 :و لنقرأ للمتنيب البيت اآليت. عناصرها إال أا حمكومة بالعقل و هو قوامها

  )20(و يف عنق احلسناء يستحسن العقد    و أصبح شعري منهما يف مكانه 
  .دلل و برهن بالشطر الثاين ما ادعاه يف الشطر األول فالشاعر يف هذا البيت  
و ملا كان العقل هو املرسل املباشر هلا فالبد من إعمال الفكر الستقباهلا و التعرف على   

كنهها و الوصول إىل أبعادها، كما أن ارتباطها بالعقل مصدرا و الفكر كاشفا جعلها تتوافر 
ح و االنسجام و التوازن بني أجزائها و عادة ما على الكمال و التناسب و النظام و الوضو

كما يستخدم . يستعني الشاعر يف رسم مثل هذه الصورة بالنموذج املوسيقي و قوة اإليقاع
التشبيه و التضاد و التفضيل و التمثيل و املقابلة إىل غري ذلك مما يتفق و إرضاء العقل و موافقة 

  .الفكر و كيفية اكتشاف احلقيقة
اق ديوان املتنيب يتضح جبالء متجيده للعقل و تقديره ملكانته يف احلياة فهو سابق و باستنط  

  :على القلب و مفضل على القوة اليت طاملا جمدها و جعلها وسيلة لتحقيق كل غاية

  )21( و ذو اللُّب يكره إنفاقه        و أنفس ما للفىت لبه 
شعره بل ظهرت يف تصويره الفين و مل يكن إميان املتنيب بالعقل جمرد معان يتضمنها 

املتفرد حيث ظهر ذلك يف معاجلته للصورة الفنية فجاءت يف كثري من األحيان عقلية املنبع       
  .و املصب و التدفق أيضا

يقول و هو يذم أهل زمانه و يصفهم بالغباء و اجلنب و العي و العمى فال يعتمد عليهم    
  :و ال يثق فيهم

ـَه أذُم إىل هـذا ال   )22(فأعلمهم فَدم و أحزمهم وغْـد    زمـان أهيل
                                                        

 .10.ص. 2ج. املصدر نفسه )20(
 .350.ص. 2ج. املصدر نفسه )21(
 .374.ص. 1ج. املصدر نفسه )22(
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  و أسهدهم فَهد و أشجعهم قرد    و أكرمهم كلب و أبصرهم عم 
و اجلمع . فيستعني يف رسم صورته و توضيحها للذهن بالتفضيل و تكراره، و املقابلة

استخدام الشاعر و يف البيت الثاين . بني األضداد من أهم أركان اجلمال يف الشعر و األدب
للتشبيه و التفضيل معا لتأكيد حقيقة هؤالء القوم، حيث اخلسة و عمى البصرية و البالدة        

  .و اجلنب
و قوله يف نفس القصيدة يصف أصحابه مستخدما العقل يف التصوير، و أيضا يف تقريب 

  :و توضيح الصورة
  )23(مرد كأم من طولِ ما التثموا    سأطلب حقي بالقنا و مشايخٍ 

  كثريٍ إذا شدوا قليل إذا عدوا     ثقالٍ إذا القوا خفاف إذا دعوا 
فيشبه أصحابه باملرد اللتئامهم املستمر يف القتال، و يستعني يف توضيح صورم بالتضاد   

خفاف و كثري، قليل، و كذلك اإليقاع املوسيقي الناتج عن التقسيم و التشابه  –بني ثقال 
  . فهم ثقال، خفاف و كذلك كثري، قليلالصريف يف أوصا

  :و من صوره املبتدعة، وصفه لطول ليله و سهاده فيه و أرقه الدائم حيث يقول  

 مي طال هذا الليلُ فانظرزوبا      أَعؤأن ي فرقي الصبح كن24(أم(  
  يراعي من دجنتـه رقيبـا    كأن الفجـر حب مستـزار 
  و قد حديت قوائمه اجليوبا      كأن جنومـه حلْـي عليـه 

  فليس تغيب إال أن يغيبـا    كأن دجاه جيذا سهادي كأين 
  أعد به على الدهر الذنوبا    أقلب فيـه أجفانـي كأنـي 

عدم عودة الصبح خوفا، و الفجر  -و من ينظر إىل هذه الصورة اليت ابتدعها املتنيب   
تعل بالنجوم و حيتذي وجه األرض و كان كاحلب املستزار الذي حيذر اآلخرين و الليل من

فال تغيب إال معه ال ينام كأنه يعد ذنوب الدهر اليت ال  -سهاده جيذب إليه ظلمة الليل 
                                                        

 .373.ص. 1ج. املصدر نفسه )23(
 .139.ص. 1ج. املصدر نفسه )24(
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  .إخل... تنتهي
فهي صورة عقلية تولدت من الفكر و اخليال، إال أا حمكومة بسيادة العقل و من مث   

ستعني الشاعر على تكوينها حسبما ي. كان على املتلقي إعمال فكره للوقوف على كنهها
فيربهن على عدم عودة الصبح يف البيت األول مبا جاء بعد ذلك من براهني       . يرتضي العقل

  .و تفاسري خيرج من برهان إىل برهان ومن تفسري إىل تفسري
و يف رثاء والدة سيف الدولة جند املتنيب يصف الفقيدة بالفضل حىت على الرجال           

  :ستعني يف توصيل هذا املعىن بتصوير بياين جيعل املؤنث أفضل من املذكر حيث يقولو ي

  )25(لفضلت النساء على الرجال    و لو كان النساء كمـن فقدنـا 
  و ال التذكري فخر للهـالل    و ما التأنيث السم الشمس عيب 

حلي، مستعينا يف بعد أن استعاد هلا صفات الكائن ا. فيجمع يف البيت الثاين بني األضداد  
و . ذلك بكل من العالقات الذهنية و احلسية يف الوصول إىل معىن تفضيل الشمس على اهلالل

ال فضل للقمر بتذكري امسه و هكذا . فكما ال يزري بالشمس تأنيثها. من مث األنثى على الذكر
  .احلال مع الفقيدة

  :مث يلتفت إىل سيف الدولة جنلها فيواسيه بالصرب  
  )26(و كيف بـمثل صبـرك للجبـال      ولة استنجد بصرب أسيف الد

  و خوض املوت يف احلرب السجال      فأنت تعلم الناس التعـزي 
  و حالك واحـد يف كـل حـال      و حاالت الزمان عليك شىت 
  فإن املسـك بعـض دم الغـزالِ      فإن تفُقِ األنام و أنت منهم 

ي بقوة صرب سيف الدولة و هي قوة ثابتة تضاهي و الصورة األوىل يف البيت األول توح  
و إذا بالشاعر بعد ذلك جيعله مصدر العزاء و الصرب، حيث إن العزاء . اجلبال يف ثباا و رزانتها

منه يتعلم، و الصرب إليه ينسب؛ و فوق هذا كله فبه يقتدى يف اإلقدام على  املوت و االستقالل 

                                                        
 .18.ص. 3ج. املصدر نفسه )25(
 .20 – 19.ص. 3ج. املصدر نفسه )26(



  

 217

ه سراء و ضراء و شدة و رخاء غري أنه يظل ثابتا و حاالت الزمان تتلون علي. بشدائدها
و هكذا فقد استطاع الشاعر بانتقائه لأللفاظ املثقلة بأوفر املعاين يف اإلحياء أن حيوط . متماسكا

. خماطبه مبعان عدة حمورها رباطة اجلأش و الشجاعة و قوة الثبات و التماسك أمام نوائب الدهر
املعاين فالشاعر يف البيت األول بعدما نادى سيف الدولة  و األثر العقلي بارز واضح يف نسيج

نداء قريبا يوحي بالتعاطف و املواساة داعيا إياه إىل الصرب؛ ما لبث أن استفاق فأدعم نداءه هذا 
باستفهام إنكاري يفيد أن املخاطب ذو صرب قوي يضاهي قوة اجلبال و صالبتها؛ مث تتالحق 

جعله مصدر التعزي و ذا قدرة يف مقارعة اخلطوب، و من كان دعائم العقل للفكرة األوىل بأن 
  .يف هذه املرتلة، طبيعي أن يثبت أمام مصائب الدهر و نكباته و أن يتحداها

و يف نظر الشاعر، لئن يتوافر سيف الدولة على مثل هذه اخلصائص النفسية ذلك ألنه   
يف ذلك فإن املسك بعض دم  يفوق بين جنسه مقاما فضال على رغم انتمائه إليهم و ال عجب

و هكذا كان الشطر الثاين من البيت األخري صورة بيانية و داعما عقليا إلقرار ما ادعاه . الغزال
  .يف الشطر األول

و يف سياق احلديث عن عناصر األداء الفين يف شعر احلكمة عند املتنيب نصل إىل احلديث   
االنفعال املسيطر على التجربة الشعرية و على  عن اللغة و املوسيقى باعتبارمها ترتبطان حبالة

  .رؤيا الشاعر
و قد سبق أن ذكرنا يف حديثنا عن املتنيب و عن جتربته الشعرية أنه شاعر الطموح           

و التمرد والثورة اليت ال حتدها حدود و التفرد الساعي إىل تأكيد ذاته يف وسط حتديات كل 
كل شيء من الشعراء الذين ال نستطيع أن نفصل لديهم بني معوقات الزمن، و املتنيب هو قبل 

الرجل و موقفه و كلمته، فهناك عالقة وثيقة و شديدة التداخل بني شخصية املتنيب و بني كلمته 
  .و موقفه
استطاع املتنيب أن " مقدمة للشعر العريب"و هكذا استطاع املتنيب على حد قول صاحب   
ترج، تتقدم، جترف، جم، تقهر، :  مستوى طموحهطبيعة كاملة من الكلمات يف"خيلق 
  ...تتخطى
هذه الكلمات ختلق بدورها من . و كأا جواب كيانه الداخلي و امتداده و تكملته  
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خيال املتنيب و طموحه املعجز كونا أسطوريا تعربه األصداء و األصوات، و ميأله الضجيج        
  .)27("و الصراخ، و ميلؤه الصمت األمري

حممد زكي العشماوي يف دراسته عن املتنيب يف كتابه . و قد الحظ هذا التأثري كذلك، د  
، فرأى أن للغة املتنيب تشكيالت خاصة "موقف الشعر من الفن واحلياة يف العصر العباسي"

جمرد جمموعة متآلفة من "يتكون منها نسيجه الشعري و اليت تبطل معها اللغة أن تكون 
صورة صوتية و حدسية معا، و العالقة "فتصبح " ا على مقابل مادياألصوات تدل اصطالح

بني معناها و لفظها تقوم إما على اقتران الصوت باملوضوع أو املوقف الفكري أو الرؤية، و إما 
  .)28("على اقترانه باحلس و احلدس

و من خالل حتليلنا لشعر املتنيب نتعرض إىل مدى ارتباط عناصر اإليقاع يف صوغ   
و املراد . كمة عنده باملوقف النفسي و كذا السمات اليت يتسم ا اإليقاع عند شاعرنااحل

  .باإليقاع كما سلف الذكر هو اللغة و املوسيقى
و ال خيتلف دارسان آلثار املتنيب حول ثورته على النسق التعبريي القدمي و سعيه إىل   

  )29(.ي يسعى إىل جتسيده و حتقيقهخلق صور جديدة تنبض باحلياة اليت يعيشها و بالطموح الذ
و يف تقديرنا كانت مطالع مدائحه جتسد حبق براعة صوغ احلكمة عنده و السيما   

القصائد اليت نظمها يف مدح سيف الدولة اليت فجر فيها الشاعر طاقة طموحه و عرب فيها عن 
يف تركيبها مبا حوته  إميانه خبصال املمدوح فقد تبدت فيها براعة االستهالل و سادا لغة غريبة

من تقدمي و تأخري، ومن حذف و من استعمال خاص للعطف و للطباق واملقابلة و من انتقاء 
  .خاص لكلمات بعينها ذات إيقاع جيعلنا نشعر معه بالقوة و االعتداد بالذات و السمو

  :و لنقف قليال على بعض احلكم اليت استهل ا مدائحه
  )30(و تأيت على قـدر الكـرام املكـارم    ائـم على قدر أهل العزم تأيت العز

  و تصغر يف عـني العظيـم العظـائم    و تعظم يف عني الصغري صغارهـا 
                                                        

 .ت.د. دار الثقافة. بريوت. 56.ص. مقدمة للشعر العريب: أدونيس، علي أمحد سعيد )27(
  .250.ص. موقف الشعر من احلياة يف العصر العباسي: العشماوي  (28)

 .250.ص. املرجع نفسهانظر  )29(
 .379 – 378.ص. 3ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي )30(
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      *  *  *        *  *  *  
  

  )31(و عادات سيف الدولة الطعن يف العدى    لكل امرئ من دهـره ما تعـودا 
  *  *  *        *  *  *  

  )32(ملـحـل الثـاينهـو أول و هـي ا    الرأي قبل شجاعـة الشجعـان 
  بلغـت من العليـاء كـل مكـان     فإذا مها اجتمعـا لنفـس مـرة 
  بالـرأي قبـل تطـاعـن األقـران    و لرمبـا طعـن الفـىت أقرانـه 
  أدنـى إىل شـرف مـن اإلنسـان    لوال العقول لكان أدىن ضيغـم 

  *  *  *        *  *  *  
  )33(ما دون النجـومفـال تـقنـع بـ    إذا غامرت يف شـرف مـروم 
  كطعـم املـوت يف أمـر عظيـم    فطعم املـوت يف أمـر صغيـر 

  *  *  *        *  *  *  
  )34(خيلو من اهلم أخالهـم من الفطـن    أفاضل الناس أغراض لذا الزمن 
  شر على احلر من سقمٍ عـلى بـدن     و إمنا حنن يف جيـل سواسيـة 

مدى املغايرة للنسق الفين الذي عرفته الشك يف أن املتأمل يف هذه املطالع يدرك   
القصيدة الشعرية العربية آنذاك يف افتتاحيتها، و إن السبب يف ذلك حسب تقديرنا بالنسبة إىل 
املتنيب هو السعي و البحث عن لغة جديدة حادة اإليقاع، تعكس ذلك املزاج املتوتر القلق الذي 

  .ترحكه نفس طموح ال حتد و روح ثائرة ال دأ
إذن فانسجاما مع هذه النفس الطموحة كانت لغة املتنيب تسعى إىل البحث عن و   

                                                        
  .281.ص. 1ج. املصدر نفسه  (31)

 .174.ص. 4ج. املصدر نفسه )32(
 .119ص. 4ج. املصدر نفسه )33(
 .209.ص. 4ج. املصدر نفسه )34(
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اجلديد و غري املألوف لكي تكون مثاال صادقا لنفسيته،  و لقد سعى املتنيب بلغته هذه إىل بناء 
معمار فين خاص يعتمد على استثمار العالقات الصوتية للغة تسعى الكلمات يف قصائده إىل 

ة صوتية تصرفه عن املعىن للحظة يف عامل من التراكيب املتخيلة، و لكن ال إشعار القارئ مبتع
يلبث بعد انتهاء املوجة الشعرية أن يتكشف جالء هذا الغموض مما يتولد لديه إحساس 

  .باالرتياح و شعور باإلشباع
و قد الحظ هذا من قبل الدكتور طه حسني حينما رأى أن املتنيب جيري يف قصيدته   

ا غريبا ليس من اليسري وصفه و ال تصويره و لكنك حتسه إحساسا قويا بل أنت روحا عذب"
...   تقرأ القصيدة فإذا الروح يسبق ألفاظها و معانيها إىل قلبك و يشيع يف نفسك خفة و طربا

و الغريب أن هذا الروح العذب اخلفيف حيتفظ بعذوبته و خفته يف القصيدة كلها، و لكنه مع 
و إن شئت فقل يتخذ ألوانا خمتلفة تتباين بتباين املعاين و املوضوعات اليت ذلك يتخذ أشكاال 

  .)35("يطرقها الشاعر يف هذه القصيدة
و على العموم، إن املتنيب قد وفق يف اختيار كثري من ألفاظه يف نسج حكمه توفيقا   

أللفاظه اليت  يشهد له بالسبق و التفرد على الكثريين من شعراء عصره، و الديوان حافل بنماذج
و لكن هذا ال ينفي بأن . تبني عن براعة الشاعر و عمق ثقافته اللغوية و ثراء حمصوله منها

الشاعر أورد ألفاظا جانبه الصواب فيها فجاءت مضطربة ممقوتة؛ و اال ال يتسع للتطرق 
  .إليها؛ ألا ال تندرج ضمن دائرة شعر احلكمة

يب يف صوغ حكمه كان دقيقا يف اختيار ألفاظه          و ما جيب اإلقرار به هو أن املتن  
و عباراته، حريصا على وضعها يف املكان املناسب هلا، يقدم حيث جيب التقدمي و يؤخر حيث 

لوظيفة و علة فنية تتعلق مبا  –غالبا  –حيث إن استخدامه للتقدمي و التأخري يأيت . جيب التأخري
  :فإذا قال مادحا سيف الدولة. انطوت عليه نفس الشاعر وقت التعبري

  )36(و عادات سيف الدولة الطعن يف العدى    لكل امرئ من دهره ما تعودا 
  .فاملرء هو سيف الدولة املقدم يف شجاعته و بأسه على كل امرئ

                                                        
 .235.ص. مع املتنيب. حسني، طه )35(
 .281.ص. 1ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي )36(
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  )37(:و كذلك يف قوله

  و تأيت على قدر الكرام املكارم    على قدر أهل العزم تأيت العزائم 
ألن سيف الدولة من صنف أهل العزم و من " در أهل أهل العزمعلى ق"فقدم عبارة   

  .صنف الكرام
  :و يف مدحه البن العميد  

 عـربـي لسانـه فلسفـي    ه38(رأيـه فـارسيـة أعيـاد(  
و قد قدم هذه اللفظة بعينها على سائر . املبتدأ –على لسانه  –اخلرب  –فتقدم عريب   

  .لعروبة لفظا و معىناجلملة و البيت؛ فهو يقصد تقدمي ا
أال و هي استخدامه أللفاظ  –يف حكم املتنيب  –و مثة ظاهرة أخرى جديرة باملالحظة   

و تراكيب املتصوفة و الفالسفة و غريهم من املتكلمني و من املعروف أنه كان تلميذا أليب علي 
كوفة و بالفارايب الفارسي و صديقا البن جين، ومها من املعتزلة كما أنه التقى بأيب الفضل بال

  .عند سيف الدولة و مها من الفالسفة
و يروي الثعاليب أنه جالس و رافق بعض املتصوفة فسمع منهم و عرف عنهم و تأثر   

بتعابريهم و ثقافتهم حىت أخذ عليه البعض خروجه عن طريق الشعر إىل طريق الفلسفة و امتثاله 
  )39(.انيهم املغلقةأللفاظ الصوفية و استعمال كلمام املعقدة و مع

  :و هو القائل متفلسفا  

  )40(سِ أن احلمام مر املـذاق    إلف هذا اهلواء أوقـع يف األنفُـ 
و يف معىن هذا البيت ما يقترب من معاين و تراكيب أصحاب الفلسفة و املنطق و قد   

تابا من كتب إنه و الذي بعده يفضالن ك"فطن أبو العالء املعري إىل ذلك فقال عن هذا البيت 
: و قال العكربي و هذا من قول احلكيم. الفالسفة ألما متناهيان يف الصدق و حسن النظام

                                                        
 .378.ص. 3ج. املصدر نفسه )37(
 .49.ص. 2ج. املصدر نفسه )38(
 .172 – 171.ص. 1ج. ة الدهريتيم: انظر الثعاليب )39(
 .369.ص. 2ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي )40(
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النفوس البهيمية تألف مساكنة األجساد الترابية فلذلك تصعب عليها مفارقة أجسامها            "
  .)41("و النفوس الصافية بضد ذلك

  :و يف البيت املوايل له يضيف قائال  

  )42(و األسى ال يكون بعد الفراقِ    ى قبلَ فُرقة الروح عجز و األس
و هذا البيت أقرب ما يكون لتعابري املناطقة و طريقتهم إلقناع اآلخرين بصدق ما   

يقولون، فالتفكري يف املوت قبل وقوعه ينغص العيش، فإذا جاء فعال، فال علم لك به و من مث 
  :ملناطقة و استعماالته هلا قولهو كذلك من ألفاظ ا. فال حزن و ال أسى

  ُ)43(أقل جزئ بعضه الرأي أمجع      فتى ألف جزء رأيه يف زمانه 
و كأا قضية منطقية .  جزء، بعضه، الرأي، أمجع، أقل: و واضح استخدامه أللفاظ  

حياول عن طريقها الوصول إىل نتيجة مؤداها أن للممدوح رأيا من ألف جزء أقل هذه األجزاء 
  .رأي الناس مجيعايعادل 

و لعل مثل هذه التعابري و األلفاظ يسعى الشاعر من خالهلا إىل إغراق جتربته الشعرية يف   
جو من الغموض الساحر بأصوات إيقاعية تصرف االنتباه عما وراء الكلمات من معان           

باملوقف الذي و إحياءات، و لكن القارئ ال يلبث بعدها أن يلم مبكونات التجربة الشعرية و 
.       أراد الشاعر أن يطرحه و يشعر معها حبالة من اإلشباع النفسي و الروحي و الذهين معا

و الشك يف أن هذا االستخدام للكلمات استخدام يتصل اتصاال وثيقا باإليقاع الشعري و نعين 
  .به املوسيقى

دب العريب بالقدرة على و لعلنا ال نبالغ إذا قلنا إن املتنيب يكاد يتفرد يف تاريخ األ  
أي  فهو يستخدمها كداللة منطقية. استخدام الكلمة الشعرية بدالالا املتعددة املتنوعة

كمصطلح، و يستخدمها كداللة انفعالية ملا ترتكز عليه من طاقات إحيائية ترتبط بالتجارب 
الت ترتبط الوجدانية، و يستخدمها كداللة صوتية ملا ميكن أن يعطيه صوت الكلمة من دال

                                                        
   .369.ص. 2ج. املصدر نفسه )41(
 .370.ص. 2ج. املصدر نفسه )42(
 .242.ص. 2ج. املصدر نفسه )43(
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  .بالصوت أصال
ساحرا من سحرة الكلمة أجاد صقل روامسه بكثري من "و من أجل هذا رآه بالشري   

  .)44("الفن
و إذن فالظاهرة الالفتة يف شعر املتنيب هي وفرة العنصر املوسيقي الذي يعطيه الشاعر   

اصة و ألفاظه يعطي لكل مظهر من مظاهر احلياة موسيقاه اخل"أمهية كبرية حىت إنه ليكاد 
و املوسيقى يف شعر املتنيب سواء أكانت موسيقى خارجية تتمثل يف الوزن           . )45("اخلاصة

و القافية و يف التقسيمات اللفظية داخل البيت، أم كانت موسيقى داخلية نفسية، و املوسيقى 
يال لتأكيد يف شعر املتنيب عنصر جوهري يف قصيدته الشعرية على وجه العموم، يتخذها سب

مضامينها، مع إقرار االتساق و االنسجام و التوافق بني املعىن و اللفظ و املوسيقى الداخلية       
و لعل هذه اخلصائص يف شعر املتنيب هي اليت جعلت شعره متميزا خبصائص ال . و اخلارجية

 يفتتح ا و يف تقديرنا فإن هذه اخلصائص تستمد قوا من احلكم اليت. جندها يف شعر غريه
  :قصائده أو تتخلل أشعاره و لنستمع إليه يف قصيدته اليت يصف فيها معركة احلدث

  )46(و تأيت على قدر  الكـرام املكـارم    على قدر أهل العزم تأيت العزائـم 
  و تصغر يف عني العظيـم العظائـم    و تعظم يف عني الصغري صغـارها 
  زت عنه اجليوش اخلضارم و قد عج    يكلف سيف الدولة اجليش مهـه 
  و ذلك مـا ال تدعيـه الضراغـم    و يطلب عند الناس ما عند نفسه 
  نسور املال أحداثهـا و القشاعـم    يفْدى أمت الطري عمـرا سالحـه 
  و قد خلقت أسيافـه و القوائـم    و ما ضرها خلق بغيـر خمالـب
  ن الغمائـمو تعلـم أي الساقيـ    هل احلدث احلمراء تعرف لوا 

  فلما دنا منها سقتهـا اجلماجـم    سقتها الغمام الغر قبـل نزولـه 

                                                        
 .582.ص. إبراهيم الكيالين. أبو الطيب املتنيب، ترمجة د: بالشري )44(
 .1983. دار النهضة العربية. بريوت. 252.ص. 1ط. ح عند املتنيب و تطورها الفينقصيدة املدي: العشماوي )45(
 .381 – 378.ص. 3ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي )46(
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  و موج املنايـا حوهلـا متالطـم    بناها فأعلى و القنا تقرع القنـا
  و من جثث القتلى عليهـا متائـم    و كان ا مثل اجلنون فأصبحت 

بيتا ميكن القول برباعة  و بتتبع موسيقي هذه القصيدة اليت يزيد عدد أبياا عن أربعني
الشاعر و توفيقه يف اختيار ما حيقق له اإلبداع املوسيقي حيث يندمج اللفظ و املعىن و املوسيقى 

شعر خيلد خلود الزمن، مستعينا يف خلوده مبا أويت من اتساق              ىلليصل به يف النهاية إ
حبره و قافيته، يف اختياره أللفاظه ذات  يف. و انسجام و توافق يف موسيقاه الداخلية و اخلارجية

اجلرس املؤثر و املعرب عما يعنيه الشاعر من فكرته، و يف حسن استخدامه للضرورات و بعده 
  .عن القبيح منها إىل غري ذلك من أسباب جناح قصيدته

لذا وجب . هذا و قد الحظ األقدمون أن املتنيب كثريا ما خرج عن املوسيقى التقليدية  
  .إىل مظاهر هذا اخلروج من حيث الوزن و القافية التطرق

  

  :نراه خيرج عن األوزان التقليدية كقوله من حبر الطويل :من حيث الوزن) 1

 قُه حكْمو منط ،ه علمفَكرت      فه ظرو ظاهر ه دين47(و باطن(  
:  قدميا بقولهفأتى بتفعيلة مل يعرفها الشعر العريب يف حبر الطويل و أشار إىل ذلك الثعاليب  

. يف عروض الطويل غري مصرع" مفاعيلن"و قد خرج فيه عن الوزن ألنه مل جييء عن العرب "
و حنن حناكمه إىل كل شعر للقدماء و احملدثني على حبر : قال الصاحب. مفاعلن"و إمنا جاء 

  .)48("الطويل فما جند له على خطئه مساعدا
هذا مبلغ ما : "خروج املتنيب عن الوزن بقولهو قد علق األستاذ عبد الوهاب عزام على   

أخذ عليه يف الوزن، و هو أمر ختتلف فيه األنظار و لو غربلت دواوين الشعراء اآلخرين على 
  .)49("ما سلموا من مثل هذا.. هذه الشاكلة

كان الشاعر قد حاول أو اجته يف بعض األحيان إىل اخلروج عن األوزان التقليدية  إذاو   
                                                        

 .287.ص. 2ج. املصدر نفسه )47(
 .157.ص. 1ج. يتيمة الدهر: الثعاليب )48(
 .277.ص. يف ذكرى أيب الطيب: عزام، عبد الوهاب )49(
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ا التقليد أو ذاك، إال أن شعره يف مجلته يؤكد حمافظته على هذا النمط التقليدي أو كسر هذ
  .ملوسيقى الشعر العريب بل بالغ يف احملافظة عليه حينما قلد بعض قصائد الشعراء السابقني

. و استخدام الشاعر لوزن مالئم و منسجم مع عاطفته أعطى للمعىن قوة و ألثره فاعلية  
  :فقوله

  )50(مصائب قوم عند قوم فوائد      يام ما بني أهلها بذا قضت األ
  :هو أكثر تأثريا يف السامع عن قول أيب العتاهية يف املعىن نفسه  

  )51(عـلى بعـض فتــوح       موت بعض الناس يف األرض
و إن ما وفره الشاعر هلذه املعاين من إيقاع نغمي باختياره الوزن املناسب لعاطفته،          

  .مه اجليد للموسيقى الداخلية هو ما يفسر روعة شعر املتنيب و تفوقه على غريهو كذا استخدا
و من حسن استخدامه ألوزانه، استخدامه لبحر الوافر يف بائيته اليت نظمت مبناسبة   

  :تأديب سيف الدولة لبين كالب و اليت يقول فيها
  )52(فإن الرفق باجلاين عتاب      ترفق أيها املـوىل عليهـم 

إذا تدعوا حلادثة أجابوا      م عبيدك حيث كانوا و إ  
  ثناه عن مشوسهم ضباب      و لو غري األمري غزا كالبا 

فباإلضافة إىل ما جاء يف هذه القصيدة من معان متفردة، إال أن وراء جودة هذه   
و مهما يكن من أمر، فإن الالفت للنظر يف . القصيدة حسن استخدام الشاعر لبحر الوافر

ملتنيب أن مثة عالقة أكيدة بني الوزن أو اإليقاع و العاطفة املسيطرة على الشاعر           قصائد ا
و شعره؛ و كثريا ما يشكل حبر القصيدة مع معانيها و أفكارها و عواطف الشاعر نوعا من 
التنسيق و االنسجام الذي خيدم البناء و التجربة الشعرية؛ و السيما إذا تعلق األمر بوصف 

  .رك احلربيةاملعا
  

                                                        
 .276.ص. 1ج. التبيان يف شرح الديوان: يالعكرب )50(
 .1965. مطبعة جامعة دمشق. دمشق. حتقيق شكري فيصل. 66.ص. الديوان: أبو العتاهية، أبو إسحاق إمساعيل بن القاسم )51(
 .83-79.ص. 1ج. املصدر نفسه )52(
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إن القافية من أهم أجزاء البيت الشعري، و قد وضع العروضيون  :من حيث القافية) 2
شروطا و حدودا هلا حىت يصل ا الشاعر إىل ما يتناسب و النسق العريب ملوسيقى البيت 

ت و اجلدير باملالحظة أن القافية قد ناهلا من قيود العروضيني ما نال الوزن من حتديدا. الشعري
صارمة للحسن منها و القبيح، ضاربني صفحا بتطور الفكر و الذوق، و احلضارة  و الفنون،     

و هلا مسة أقرب إىل املفهوم . و منها الشعر و موسيقاه حيث تشكل القافية جزءا مهما يف تكوينه
ل العصري للموسيقى الشعرية الناجحة و هي اليت حتقق التكامل و االنسجام بني األصوات داخ

  .البيت و القصيدة مما يساعد على جناح و تناسب املوسيقى للفظ و املعىن يف البيت الواحد
و يف سياق احلديث عن القافية يف شعر املتنيب عامة و يف حكمه خاصة يالحظ عدم وقوع 
الشاعر يف العيوب التقليدية للقافية كاإليطاء و التضمني و اإلقواء؛ و الشك يف أن ما ميتلكه 

ر من رصيد لغوي و كذا متكنه من شاعريته كل ذلك حال دون وقوعه يف األخطاء اليت الشاع
حذر منها العروضيون، و لكنه باملقابل وقع فيما يعد من عيوب موسيقى الشعر و عيوب قوافيه 

  :كاضطراره ملا يسمى بالقافية املستدعاة و ذلك كما يف قوله

  )53(يث أهلُ احلجازِفتصدى للغ     سلَّه الركض بعد وهن بنجد 
 )54("ذكر أهل احلجاز ألجل القافية: "قال أبو القاسم األصفهاين تعليقا على هذه القافية  

و الرجالن  )55("خص أهل احلجاز ألن فيهم طمعا، أو إمنا جرت إليهم القافية: "و قال ابن جين
  .متفقان أن الشاعر ذكر أهل احلجاز ألجل القافية و هذا صحيح –عموما  –

  :هذا، و قد أعجب القدماء كثريا بالبيت اآليت  

  )56(و أَثْين و بياض الصبح يغري يب    أزورهم و سواد الليلِ يشفَع يل 
و لعل مرد إعجام تفسره املوسيقى الظاهرة املتمثلة يف املقابلة و ما فيها من حسن   

يث قال معلقا على هذا و لكن الدكتور طه حسني يرى غري هذا الرأي، ح. استخدام للبديع
إما أن : و لوال أين أجد يف القافية احندارا ثقيال على السمع أشد الثقل فأنت بني اثنتني"البيت 

                                                        
 .177.ص. 2ج. البيان يف شرح الديوان: العكربي )53(
 .75.ص. كالت شعر املتنيبالواضح يف مش: األصفهاين )54(
 .177.ص. 2ج. التبيان يف شر الديوان: العكربي )55(
 .161.ص. 1ج. املصدر نفسه )56(
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يغري يب يف مقام الكلمة الواحدة فتنطلق ا موصولة و ال تشعر مبا فيها من التفرق : جتعل قوله
قد أفسدت النطق و أساءت إىل لتستقيم لك القافية على نظامها املوسيقي املألوف و إذن ف

الصوت اللغوي نفسه و إما أن تنطق ذه اجلملة على وجهها فتشعر بأن لفظها يتألف من فعل 
و إذن فقد صح لك النطق اللغوي و نبت . و حرف و ضمري و تنري الباء إن جاز هذا التعبري

  .)57("عليك القافية نبوا شنيعا
ية أحيانا إىل استخدام لغة أخرى للكلمة غري و يف جمال الضرورات، قد تضطره القاف  

  : اللغة الفصحى املألوفة كقوله
  )58(حتَير منه يف أمر عجابِ      لعيين كُلَّ يوم منك حظٌ 

           )59("فعجاب لغة يف عجيب مثل طويل و طوال و خفيف و خفاف و حنوها"
أن نتساءل عن نوع املوسيقى الذي و بتفحص شعر املتنيب و قراءته قراءة موسيقية، جدير بنا 

  . حظي باهتمام شاعرنا
من الثابت عند النقاد أن املوسيقى اخلارجية بوزا و قافيتها و غري ذلك ليست هي 
العنصر الوحيد يف موسيقى الشعر، فهناك ما قد يفوق املوسيقى اخلارجية الظاهرة أمهية و أثرا 

موهبة توهب للشاعر ايد؛ و تتمثل  –قديري حسب ت –أال و هي املوسيقى الداخلية، و هي 
هذه املوهبة يف مهارته عند استعماله للغة، امسا، و حرفا و فعال، و مجلة، لفظا و معىن حبيث 
حيقق يف النهاية جرسا داخليا، و نغما خفيا، يشيع يف روح القصيدة حمققا اجلمال املوسيقي 

  .الذي ال ينفصل عن مجال الفن ذاته
اإلطار اخلارجي الذي مينع القصيدة من التبعثر، و هو ميثل املوسيقى اخلارجية فالوزن هو 

و هي ليست كل شيء يف موسيقى الشعر، فهناك املوسيقى الداخلية من تناغم احلروف        "
و ائتالفها، و تقدمي بعض الكلمات على بعض و استعمال أدوات اللغة الثانوية بوسيلة فنية 

. )60("يهيء جرسا نفسيا خاصا يكاد يعلو على الوزن العروضي و يفوقه خاصة و غري ذلك مما

                                                        
 .301.ص. مع املتنيب: طه حسني )57(
 .46.ص. 1ج. التبيان يف شر الديوان: العكبريي )58(
 ".عجب"مادة . 1ج. لسان العرب: ابن منظور )59(
 .1975. دار الثقافة. القاهرة. 21.ص. دراسة يف موسيقى الشعرالشعر و النغم : عيد، رجاء )60(
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فإذا كانت املوسيقى اخلارجية حمدودة املعامل، فموسيقى الشعر الداخلية أكثر سعة و امتدادا، ال 
حيكمها العروض و هي  –حبواسنا املعروفة،  فاملوسيقى اخلارجية  –متاما  –نستطيع إدراكها 

لقافية، و داخلية و هي قيم صوتية خفية أرحب من الوزن و النظم    تتمثل يف الوزن و ا
   )61(.اردين

و انطالقا من هذه املفاهيم املتعلقة باملوسيقى الداخلية، فإن قراءة متمعنة لشعر املتنيب 
جتعلنا نكتشف أن الشاعر قد أبدع يف شيوع املوسيقى الداخلية يف شعره؛ و من أمثلة ذلك ما 

دته امليمية اليت نظمها مبناسبة خوض سيف الدولة معركة على الروم يف قلعة جاء يف قصي
  .احلدث؛ و إمنا وقع اختيارنا على هذه القصيدة لكوا تتوافر على قدر موفور من احلكم

  )62(و تأيت على قدر الكرام املكـارم    على قدر أهل العـزم تـأيت العزائـم 
  و تصغر يف عني العظيـم العظائـم    و تعظـم يف عيـن الصغيـر صغائرها 
  و قد عجزت عنه اجليوش اخلضارم     يكلـف سيـف الدولـة اجليـش مهه 
  و ذلك مـا ال تدعيـه الضراغـم    و يطلب عند النـاس مـا عنـد نفسه 
  نسور املال أحداثهـا و القشاعـم    يفْـدى أتـم الطيـر عمـرا سـالحه 
  و قد خلقت أسيافـه و القوائـم    و مـا ضـرهـا خلـق بغيـر خمالب
  و تعلـم أي الساقيـني الغمائـم    هل احلدث احلمـراء تعـرف لونـها 
  فلما دنا منها سقتهـا اجلماجـم    سقتها الغمـام الغـر قبـل نـزولـه 
  و موج املنايـا حوهلـا متالطـم    بناها فأعـلى و القنـا تقـرع القنـا

  و من جثث القتلى عليهـا متائـم    ت و كان ا مثـل اجلنـون فأصبـح
  على الدين باخلطِّي و الدهر راغم    طريـدة دهـر ساقـه فـرددتـهـا 
  و هن ملا يأخذن منـك غـوارم    تفيت الليـايل كـل شـيء أخذتـه 

                                                        
 .87.ص. الفن و مذاهبه يف الشعر العريب: انظر شوقي ضيف )61(
 .392 – 378.ص. 3ج. التبيان يف شرح الديوان: العكربي )62(
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  مضى قبل أن تلقى عليه اجلـوازم    إذا كان ما تنويـه فعـال مضارعـا 
  و ذا الطعن أساس هلـا و دعائـم     و كيف ترجي الروم و الروس هدمها
فما مات مظلوم و ال عاش ظالـم      و قد حاكموها و املنايـا حواكـم  
  سروا جبيـاد مـا هلـن قوائـم      أتـوك جيـرون احلديـد كأـم 

  ثيابـهـم من مثلهـا والعمائـم       بـرقوا مل تعرف البيض منهـم  إذا
  أذن اجلـوزاء منـه زمـازم  و يف    مخيس بشرق األرض و الغرب زخفُه 
  فما يفهم احلـداث إال التراجـم    جتمـع فيـه كـل لسـن و أمـة 
  فلم يبـق إال صـارم أو ضبـارم    فلله وقـت ذوب الغـش نــاره 
  و فر من األبطال مـن ال يصـادم    تقطع ما ال يقطـع الـدرع والقنـا 
  ن الردى و هو نائـم كأنك يف جف      وقفت و ما يف املـوت شك لواقف 
  و وجهك وضاح و ثغـرك باسـم      متر بك األبطـال كلـمى هزيـمة 
  إىل قول قوم أنت بالغيـب عالـم      جتاوزت مقدار الشجاعة و النهـى 
  متوت اخلـوايف حتتهـا و القـوادم      ضممت جناحيهم على القلب ضمة 
  و النصـر قـادم و صار إىل اللبات      بضرب أتى اهلامات و النصر غائب 
  و حىت كأن السيف للرمـح شاتـم       حقرت الردينيـات حىت طرحتـها 
  مفاتيحه البيض اخلـفاف الصـوارم      و من طلب الفتح اجلليـل فإنـما 

  كما نثرت فوق العـروس الـدراهم      نثرتـهم فـوق اُألحيـدبِ نثـرة 
  حـول الـوكور املطاعم و قد كثرت      تدوس بك اخليل الوكور على الذُّرا 

  بأماتـها و هـي العتـاق الصـالدم    تظن فراخ الفُتـخ أنـك زرتـهـا 
  كما تتمـشى يف الصعيـد األراقـم      إذا زلـقت مشيتهـا ببـطونـها 
  قفاه عـلى اإلقـدام للوجـه الئـم      أيف كل يوم ذا الدمستـق مقـدم 
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  ت ريح الليـوث البهائـمو قد عرف      أينكر ريـح الليـث حىت يذوقـه 
  و بالصهر محالت األميـر الغواشـم    و قد فجعتـه بابنه و ابـن صهـره 
  مبا شغلتهـا هـامهـم و املعاصـم    مضى يشكر األصحاب يف فوته الظُّبا 
  على أن أصـوات السيـوف أعاجم      و يفهم صـوت املشرفيـة فيهـم 
  مغنوما نـجـا منـك غانـم و لكن      يسر بـما أعطاك ال عـن جهالـة 
  و لكنك التوحيـد لـلشرك هـازم     و لـست مليكـا هازمـا لنظـريه 

  و تفتخر الدنيا بـه ال الـعواصـم      تشـرف عدنـان بـه ال ربيعـة 
  فـإنك معطيـة و إنـي نـاظـم      لك احلمد يف الدر الذي يل لفظـه 

  مـوم و ال أنـت نـادمفال أنا مذ    و إين لتعـدوين عطاياك يف الـوغى 
  إذا وقعت يف مسمعيـه الغماغـم      على كـل طيـار إليهـا برجلـه 

  و ال فيك مرتاب و ال منك عاصم    أال أيها السيف الذي لست مغمـدا 
  و راجيك و اإلسـالم أنك سالـم       هنيئا لضرب اهلام و اد و العـال 

  ه هام العـدا بـك دائـم؟و تفليقُ    و لم ال يقي الرمحن حديك مـا وقى 
جبمال املوسيقى الداخلية و انسجامها مع  –ال حمالة  –و القارئ هلذه األبيات يشعر   

  .املوسيقى الظاهرة، و معانقة موسيقى القصيدة أللفاظها و معانيها
و أن أي خلل . و احلق أن املوسيقى بنوعيها الداخلية منها و اخلارجية هي روح الشعر  

القافية يصدم األمساع و ينفر األذن من السماع و النفس من التلقي، حىت و لو  يف الوزن أو
توافرت هلذا الشعر رفعة املعىن، و مجال اللفظ؛ و ال خيتلف عاقالن يف أن الشعر اجليد هو 
امتزاج و التئام بني مجيع عناصره و خاصة الوزن و القافية و اإليقاع الداخلي املنتشر يف ثنايا 

  .هذا االلتئام الذي يصنع عذوبة الشعر و مجالهالقصيدة، 
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 –تضم هذه القصيدة ستة و أربعني بيتا تبدأ : حتليل موسيقي للقصيدة السابقة) 3
و مل يتكرر يف القصيدة إال يف البيت اخلامس عشر ) املكارم –العزائم (بالتصريع  –كالعادة 

تحسن من الضرورات و جاءت يف و كان الشاعر موفقا يف استخدامه للمس). ظامل –حواكم (
  :قصيدته على النحو اآليت

  
و املنايا (و اخلامس عشر ) بغري خمالب(صرف املمنوع من الصرف يف البيت السادس   ) أ

تشرف عدنان(و األربعني ) حواكم (  
  
  .فلم يبق إال صارم أو ضبارم   فلله وقت ذوب الغش ناره: تذكري املؤنث يف قوله  ) ب

عالمة تأنيث الفاعل يف الفعل ألن الفاعل جمازي أو أن املقصود بدون ) ذوب(فجاء الفعل 
  .بالنار اللهيب

  
يف البيت الثاين و العشرين يف ) و هو نائم(تسكني املتحرك ضرورة؛ كما يف تسكني الضمري ) ج
  .يف البيت احلادي و الثالثني) و هي العتاق الصالدم(
  
يف البيت التاسع و العشرين ) نثرتهم(كما يف و أحيانا تشبع حركته للمحافظة على الوزن ) د
)مفيه.(  
  

حتريك ياء املتكلم بالفتح أو تسكينها للحفاظ على الوزن فالتحريك كما يف البيت ) هـ
و التسكني " فإنك معطيه و إين ناظم... لك احلمد يف الدر الذي يل لفظه"احلادي و األربعني 

  :يف البيت الثاين و األربعني

  فال أنا مذموم و ال أنت نادم    تعدوين عطاياك يف الوغى و إين ل
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تسكني عني اجلمع حفاظا على الوزن، و القاعدة الفتح فإذا جاءت العني ساكنة كان ) و

  :تسكينها ضرورة، كقوله يف البيت اخلامس و الثالثني
  و بالصهر محالت األمري الغواشم      و قد فَجعته بابنه و ابن صهره 

  .و القاعدة حمالت) محلة(مالت مجع فح
  

استخدم الشاعر قافية ذات جرس عال لتالئم غرضه، حيث امليم املضمومة اليت يسبقها   
و امليم حرف جمهور تز فيه األوتار الصوتية و هو . ألف التأسيس و ما بينها من حرف الدخيل
  )63(.بني الشدة و الرخاوة و من حروف الذالقة

جمهور يف هذه القصيدة و من ذلك أحرف  –يف الغالب  –الدخيل  كما أن حرف  
  .اهلمزة، الراء، الدال، الالم، الزاي، العني، اجليم، العني، الطاء، الظاء، القاف و النون

و من هذه احلروف ما هو شديد حيدث انفجارا عند نطقه كاهلمزة و القاف، و الطاء،   
لعني والنون، و منها ما جييء مهموسا كالصاد و التاء و منها ما هو متوسط كالراء و الالم و ا

و السني والشني و اهلاء و هي أصوات رخوة ما عدا التاء و من مث جاء الغالب على أصوات 
  .الدخيل اجلهر و الشدة و كالمها يالئم صوت املديح

و الشاعر أحدث نوعا من االنسجام الداخلي بسبب ما يأيت به من جتانس و مجع بني   
مات من مادة واحدة يف بيت واحد، كعزم و عزائم، و صغري و صغائر و كرام و مكارم،    كل

فما مات مظلوم و ال (، )و قد حاكموها و املنايا حواكم(و من ذلك قوله . و عظيم و عظائم
  ).عاش ظاملُ

يستخدم أحرفا مناسبة للمعىن الذي يريد، كاستخدامه حلرف السني الذي جنده يف   
اف، ناس و نفس، سالح و نسور، الساقيني و سقتها و ساقها، الروس و أساس، سيف و أسي(

                                                        
 .ت.د. لبايب احلليبمطبع مصطفى ا. القاهرة. حتقيق مصطفى السقا. 74.ص. 1ج. سر صناعة اإلعراب: انظر ابن جين )63(
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و غري ذلك مما ) سروا و مخيس، باسم، يسر، الدمستق، العروس، كست، مسمعيه، اإلسالم
  .ينبين على صوت السني املهموس الذي حيدث صفريا يتالءم و معىن هذه الكلمات يف الغالب

ر جديد بعد عدة أبيات و هذا بالطبع خمتلف عن عيب يأيت بالكلمة و يكررها مبعىن آخ
  :فجاء يف السادس بقوله. كما حدث يف البيتني السادس و السادس عشر )64(اإليطاء

)سروا جبياد ما (و القوائم هنا قوائم السيف و  يف السادس عشر ) و قد خلقت أسيافُه و القوائم
  .و القوائم هنا قوائم اخليل) هلن قوائم
ىف احلديث عن اخلصائص الفنية لشعر احلكمة عند املتنيب ميكن القول بأن و يف مو  

الشاعر قد احتفى احتفاء كبريا بالصورة الشعرية و أنه يف صوره الشعرية كان يسعى إىل 
و كانت موسيقاه جمموعة . اإلبداع و االبتكار توافقا مع نزعته الطموحة و حبثه عن اجلديد

رك بتأثريها من االنفعال الذي يسيطر على الشاعر و احلكمة اليت تآلفات و توافقات صوتية تتح
  .تسطع قي قصيدته فكانت مبثابة القوة الدافعة اليت حترك نغمات اجلمل و األلفاظ

  

  .الفكریة الخصائص )ب 
.        إن األفكار من أهم عناصر العمل األديب ومقوماته، وهي دعامة االعتراف بقيمته  

يف التعبري األديب املواضيع اليت ترتبط بالتجربة اإلنسانية و التجربة  –عامة  –و األديب يتناول 
املقصودة ال تقتصر على جتربة شخصية عاناها األديب و خصها باهتمامه بل متثل كافة ميادين 
النشاط البشري و بذلك تكون التجربة الشخصية واحدا من مناهل األدب اهلامة؛ تضاف إليها 

احمليط االجتماعي بكل تعقده و غناه و تشابكه هو املعني الذي  نعية؛ حيث إالتجربة االجتما
  )65(.ال ينضب
و موقف األديب األصيل من املوضوع الذي يطرقه هو موقف احملامي يف موقع الدفاع،   

يدعم رأيه بكل مثري و دقيق و ذكي من األفكار، معتمدا عنصر اجلد و الصدق و القوة يف 
فيها من مسو و إنسانية و دعوة إىل مثل احلياة؛ و قد يناصر األديب قضية ال أفكاره، و على ما 

                                                        
 .1966. دار ضة مصر. القاهرة. 87.ص. يف العروض و لقافية: انظر املختون، حممد بدوي )64(

)65( VoirMiquel, André : La littérature arabe. P.125.C. 
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يناصرها غريه و لكن ذكاءه جيعله حيشد لدفاعه عن هذه القضية كل الرباهني اليت حتمل القارئ 
  )66(.أو السامع إىل االقتناع و التأثر و التسليم

يب يف حكمه؛ حيث دارت هذه و ضمن هذا املنظور تندرج األفكار اليت عرب عنها املتن  
احلكم حول عديد من قضايا احلياة فتناولت أخالق الناس و طباع اتمع و نظرة الشاعر إىل 

صادرة عن عقل الشاعر و قلبه و وفق  –عموما  –و هي حكم . العديد من الظواهر واملظاهر
  .نظرة متميزة للحياة و فلسفة خاصة للكون

 قد اتصفت خبصائص فكرية نفصل القول فيها على و على العموم، إن حكم املتنيب  
  :النحو اآليت

  

حيث إن الشاعر كثريا ما نوه باحلياة يف أشرف  :احلياة تقوم على العزة و الشرف) 1
  :صورها و أكرم معارضها حيث تسلم من كل ضيم و هوان و من ذلة و مسكنة

  )67(بني طعن القنا و خفق البنود    عش عزيزا أو مت و أنت كرمي
  ل و لو كان يف جنان اخللود    فاطلب العز يف لظى و دع الذ

  .ليس يف احلياة اليت يريدها املتنيب إال ألفاظ العز و اد و السؤدد و الكرامة  
  

أويت أبو الطيب نفسا جبارة تسامت به إىل أرفع الدرجات، غري أن : ذم الزمان و أهله) 2
 و قد . ا اإلخفاق املتتابع إىل التشاؤم بالزمان و أهلهاألقدار خالفتها، فأخفقت مرارا، فأفضى

.      تشاءم بأهل زمانه ألنه رأى فيهم أعداء و حسادا يكيدون له و حيولون دون حتقيق آماله
و رأى فيهم أيضا من ساعده احلظ فبلغ أعلى الرتب و هو عنده ال يستحق هذا املقام، فكره 

  :زمانه و أشار إليه حتقريا بقوله

  )68(ما ليس يبلغه من نفسه الزمن      من زمين ذا أن يبلغين  أريد

                                                        
)66(   Idem.  

 .322 – 321.ص. 1ج. التبيان يف شر الديوان: العكربي )67(
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و كره أهل زمانه،و صغرهم و رماهم بأقبح األوصاف، فهم قوم ليس اإلحسان عندهم 
  .يف صنع اجلميل و إمنا يف ترك القبيح

  )69(من أكثر الناس إحسانٌ و إمجالُ       إنا لفي زمنٍ ترك القبيح به 
  .و أهله إىل حد القول بكره النسل و يشتد تشاؤمه بالزمان  

  )70(حياة و أن يشتاق فيه إىل النسل    و ما الدهر أهل أن تؤمل عنده 
  :أما و قد قضى على أهل زمانه باللؤم و الدناءة فقد أخذ ينعي مودم و دينهم  

  )71(و لـم أر دينهـم إال نفـاقـا    فلـم أر ودهـم إال خداعـا 
  :ذه احلال، عاملهم مبثل سلوكهمو ملا كان أمر الناس على ه  

  )72(جزيت على ابتسـام بابتسـام    و ملا صـار ود النـاس خبـا 
  لعلـمي أنـه بعـض األنـام    و صرت أشك فيمن أصطفيـه 

  
نقم املتنيب على امللوك ألمرين أوهلما أنه كان يرى نفسه أحق : السخط على امللوك و احلكام) 3

  :ن منهم مجيعابامللك من غالبيتهم إن مل يك
  )73(ن لساين يـرى مـن الشعـراء    و فؤادي من امللوك و إن كـا 

  :و الثاين تأمله من رؤية من يسعفهم احلظ و هم جهال جبناء  

  )74(مفـتحـة عـيونـهـم نيـام    أرانـب غيـر أنـهم ملـوك 
  :و مهما يكن من أمر فالعربة بالفعل و العمل ال باملنصب  

                                                                                                                                                                        
 .234.ص. 4ج. املصدر نفسه )68(
 .287.ص. 3ج. املصدر نفسه )69(
 .52.ص. 3ج. املصدر نفسه )70(
 .303.ص. 2ج. املصدر نفسه )71(
 .144.ص. 4ج. املصدر نفسه )72(
 .36.ص. 1ج. املصدر نفسه )73(
 .70.ص. 4ج. املصدر نفسه )74(
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  )75(فماذا الذي يغين كرام املناصـب    سيب كأصله مل تكن نفس الن إذا
   

  .و من هنا، نشأ اعتقاده باحلظ فقضى أن العاقل غري جمدود

  )76(بأصعب من أن أمجع اجلد و الفهما    و ما اجلمع بني املاء و النار يف يدي 
  

نذ أدرك املتنيب م: السعي إىل حتقيق اد بالفعل و اإلجناز و ليس باللفظ و الكالم) 4
نعومة أظافره أن احلياة يتحكم فيها منطق القوة و أن معايل األمور ال تتحقق فيها إال مبغالبة 

  .الصعاب و تكبد املتاعب و املشاق

  )77(فما اد إال السيف و الفتكة البكر    و ال حتسنب املـجد زقـا وقينـة 
  :و كذلك

  )78(عـالُملا يشق على السـادات فُ    ال يدرك اـد إال سيـد فطـن 
  :أما الشاعر فقد آمن حق اإلميان ذه احلقائق و هلذا كان له أن صرح  

  )79(تساوى احملايي عنده و املقاتـلُ    و من يبغ ما أبغي من اد و العال 
و هو يؤمن حق اإلميان أن جليل األعمال ال يتحقق إال بالسعي و اإلقدام و تكبد   

  .املشاق و اآلالم

  )80(و لكن بأيام أشبن النواصيـا    درك امللك باملىنو ما كنت ممن أ
و هذا السؤدد الذي يلهج به الشاعر و يتعشقه يدعمه بأشياء ثالثة ال غىن عنها و هي   

  .الشجاعة و العقل و املال

                                                        
 .155.ص. 1ج. املصدر نفسه )75(
 .108.ص. 4ج. املصدر نفسه )76(
 .149.ص. 2ج. املصدر نفسه )77(
 .279.ص. 3.ج. املصدر نفسه )78(

  .177.ص. 3ج. املصدر نفسه  (79)
 .291.ص. 4ج. املصدر نفسه )80(
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 و يقدس املتنيب العقل كما يقدس الشجاعة ألن الشجاعة ال تبلغ  :الشجاعة و العقل  ) أ

 
  :ا مل تكن مقرونة بالعقلبصاحبها املراتب العليا م

  )81(هو أول و هي احملل الثانـي    الرأي قبل شجاعة الشجعـان 
  بلغت من العلياء كل مكان    فإذا مها اجتمعا لنفـس مـرة 

  .و العقل عنده ال كفاء له يف التعظيم سوى الشرف  

  )82(و تسلم أعراض لنا و عقول    يهون علينا أن تصاب جسومنا 
يب يعد العقل قدرة فطرية خيتص ا اإلنسان وحده دون سائر املخلوقات و ذلك ألن املتن  

  .البهيمة ىلاألخرى، و من حرم نعمة هذه القدرة كان أقرب إ
  )83(أدىن إىل شرف من اإلنسان    لوال العقول لكان أدىن ضيغـم 

  :و يبلغ تعلق الشاعر بالعقل إىل حد اعتبار الشقاء يف رحابه نعمة  

  )84(و أخو اجلهالة يف الشقاوة ينعم     النعيم بعقله ذو العقل يشقى يف
  

و كان يرى أن املال عصب اد، و أن ال قوة إال به، فعظم جانبه، و مل يسرف يف : املال) ب
  :إنفاقه حفاظا على اد أن ينهار

  )85(و ال مال يف الدنيا ملن قل جمده    فال جمد يف الدنيا ملن قل مالـه 
. ن أجل اد وحده، فإذا ذهب اد أصبح املال ال قيمة له و ال نفعفحبه املال إذن م  

                                                        
 .174.ص. 4ج. املصدر نفسه )81(
 .109.ص. 3ج. املصدر نفسه )82(
 .174.ص. 4ج. املصدر نفسه )83(
  .124.ص. 4ج. املصدر نفسه )84(
 .23.ص. 2ج. املصدر نفسه )85(
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واحلقيقة أن احلديث عن اد عند أيب الطيب، حديث يطول و يف سبيله يسهل التناقض يف 
و إن هو إال املزاج الشاعري، خيضع لشىت االنفعاالت الوجدانية و يتطور مع . إبداء الرأي

الذي كان بالنسبة إىل " اد"عر، و لكنه يتطور أبدا حنو هدف مراحل النضج اليت يشهدها الشا
  . ، حين إليه أميا حنني"الفردوس املفقود"املتنيب مبثابة 

  :و أما من يرضى باملذلّة، فإن عليه أن يطرح مهوم السيف و اد معا  

  )86(فال تستعدن احلسام اليمانيـا    كنت ترضى أن تعيش بذلّـة  إذا
  و ال تستجيدنّ العتاق املذاكيا    الرمـاح لغـارة و ال تستطيلن 

و كثريون هم األذالء الذين هانوا على أنفسهم، فهانوا على الناس، و أصبحوا   
  .كاألموات، ال تؤثر اجلروح يف أجسامهم و ال يف نفوسهم

  )87(مـا لـجرح مبيت إيـالم    من يهن يسهل اهلـوانُ عليـه 
  

إن كثرة  :البشرية و الكشف عن صنوف البشر الغوص يف أعماق النفس) 5
رحالت املتنيب إىل العديد من البالد العربية و إنشاءه لعالقات مع أهلها قد أوحت إليه بنظرات 

  .حول صنوف البشر
و هاهو يرتل مبصر، فيضيق ذرعا ا النتشار اللؤم و اجلور ا و خلوها من الكرام   

لتبس الصريح النسب باملوايل، حىت إنه ليتساءل عما حيث عم اجلهل العبيد و األحرار و ا
أصاب الناس من متلك العبيد و اللئام عليهم، أهو حديث عهد أم هو قدمي، كان فيما تقدم من 

  الزمان؟
 88(تزول به عن القلب اهلمـوم      أما يف هذه الدنيا كريـم(   
  يسر بأهله الـجـار املُقيـم      أما يف هذه الدنيا مكـان 

                                                        
 .282.ص .4ج. املصدر نفسه )86(
 .94.ص. 4ج. املصدر نفسه )87(
 .151.ص. 4ج. املصدر نفسه )88(
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  علينا و املـوايل و الصميـم      شات البهائم و العبِدي ت
  أصاب الناس أم داء قديـم؟      و ما أدري أذا داء حديث 

  )89(:و خيالط قوما فيجدهم طُياش اللب، ال خري فيهم فيتربأ من االنتساب إليهم  
 صغـار نـاس ناسـه و دهر    خامو إن كانت هلم جثث ض  

  و لكن معدن الذهب الرغام      لعيش فيهـم و ما أنا منهم با
 نو عندما يعيش املرء وسط مثل هؤالء القوم، ال يسعه إال أن يتحفظ من صداقتهم و إ

  :كثر منهم التملق و اللني يف املعاملة ظاهريا

  )90(كثر التجمل و الكالم نو إ    خليلك أنت، ال من قُلت خلي 
  :عقل هلم و ليس هلم حفاظ على الذمة فهؤالء القوم ال يؤمتن جانبهم، إذ ال

  )91(تـجنب عنق صيقله احلُسام    و لو حيز احلفاظ بغيـر عقـل 
و كيف لإلنسان أن يطمئن إىل هذا الصنف من البشر و هو ال حيرك ساكنا إزاء األذى   

فال يزيدهم سكوم ذلك إال شقاء و ضعفا، و احلياة يف ظل الذل و اهلوان ون فيصبح املوت 
إن احللم يف مثل هذا  ! خريا منها، أيعتقد هؤالء القوم أن تصرفهم هذا ضرب من احللم؟ كال

  :املوقف املبين على الضعف والعجز أقرب إىل اللؤم

  )92(ـه غذاء تضوى به األجسام    و احتمال األذى و رؤية جانيـ
  رب عيش أخف منه احلمـام    ذل من يغبط الذلـيل  بعيـش 

  حجة ال جيء إليهـا اللِّئـام    غيـر اقتـدار كل حلم أتـى ب
أما و قد كان األمر على هذه احلال، إذا باليأس يسود مشاعر املتنيب من جراء فقدانه   

ألصدقاء أوفياء يأنس إليهم إذا به يطلقها صرخة مدوية تنم عن حاجة اإلنسان إىل كسب 

                                                        
 .70.ص. 4ج. املصدر نفسه )89(
 .71.ص. 4ج. املصدر نفسه )90(
 71.ص. 4ج. املصدر نفسه )91(
 .93.ص. 4ج. املصدر نفسه )92(
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  .سب يسيء إىل عرضهصديق يركن إليه و هو أغلى مكسب، و السيما إذا كان ما يك

  )93(و شر ما يكسب اإلنسانُ ما يصم      شر البالد مكانٌ ال صديق به 
مث يلتفت إىل أولئك الذين يكيدون له املكايد، بالسعاية و الوشاية و الغيبة و النميمة   

  :فيجيبهم بقوله

  )94(فهي الشهادة يل بأنـي كامـلُ      و إذا أتتك مذميت من ناقص 
  

و إذا كان للمتنيب أن يقف أمام ظواهر الوجود : يف ظواهر الوجود و جواهرهالتأمل ) 6
و جواهره، فقد راح يتساءل عن معاين احلياة و املوت، فكانت معاين احلياة على حنو ما 
أوضحنا من أصداء اخليبة و املرارة و القنوط من الدنيا اليت تتنكر لألكفاء و حتالف االنتهازيني 

و أما املوت، فقد نظر إليها الشاعر، بصورة عامة مطلقة على أا إاء حمتوم يف غالب األحيان 
  :للحياة، سواء كان ذلك اإلاء عن طريق أمر عظيم أو عن طريق أمر حقري

  )95(كطعم املوت يف أمـر عظيـم    فطعم املوت يف أمـر صغيـر 
ه و لو كان يف أبعد و هذا الشعور باملوت ولّد يف نفسه طموحا فياضا يسعى إىل حتقيق  
  :األماكن

  )96(فال تقنع بـما دون النجـوم    إذا غامرت يف شـرف مـروم 
  :كما أبعد عنه كل سلوك جبان

   )97(و تلك خديعة الطبع اللئيـم    يرى اجلبناء أن العـجز عـقل 
  :و جعله يدرك حقيقة الشجاعة  

  )98(و ال مثل الشجاعة يف احلكيم    و كل شجاعة يف املـرء تفـىن 
                                                        

 .373.ص. 3ج. املصدر نفسه )93(
 .260.ص. 3ج. املصدر نفسه )94(
 .119.ص. 4ج. املصدر نفسه )95(
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و وقف املتنيب أيضا أمام هذا الكيان البشري املؤلف من روح و جسد، فأدرك بعد   
  إمعان فكر، و إعمال عقل، و عمق جتربة، و تكثيف اختبار، أن األجساد غالبا ما تنوء حتت 

  
  :أعباء النفوس، إذا كانت مطامح النفس أكرب من احتمال اجلسد

  )99(رادها األجسامتعبت يف م      و إذا كانت النفوس كبارا 
و إذا كانت الدنيا تنظوي على اخلري و الشر، و على الصالح و الطالح و على السراء  

و الضراء، فهل هناك خري مطلق أو شر مطلق؟ مبعىن آخر، هل املصيبة اليت حتل بامرئ هي 
  كذلك بالنسبة لآلخرين، أم أا تنطوي على فائدة تصيب غري املصاب؟

على ذلك بأن األمور نسبية، و أن ما يكون خريا و فائدة لشخص  إن املتنيب جييب  
  :معني، قد يكون شرا و مصيبة لشخص آخر

  )100(مصائب قوم عند قوم فوائد    بذا قضت األيام ما بني أهلهـا 
و لكن ينتهي األمر باملتنيب إىل القول بأن الشر كامن يف النفس و هو مذهب مادي ألن   

ري يف اجلسم و خيالفون ف يذلك مذهب أفالطون الذي يقول بأن اخلري أصحابه يزعمون أن اخل
  :يف النفس و الشر يف اجلسم، و يف هذا السياق يقول

  )101(ذا عـفة فلعـلة ال يظلم    و الظلم من شيم النفوس فإن جتد 
  

إن احللم من حيث هو األناة و ضبط النفس، و إذن  :اإلشادة باحللم و االتصاف به) 7
الصفات األخالقية العالية و قد حظي باهتمام املتنيب يف حكمه فكان له أن عرفه       فهو من 

إن احللم يف نظر املتنيب صفة أصيلة كرمية جديرة بأن يتصف ا املرء . و حدد مفهومه الصحيح
  :ما مل تكن ضربا من اجلنب و املساس بالكرامة

                                                                                                                                                                        
 .120.ص. 4ج. املصدر نفسه )98(
 .345.ص. 3ج. املصدر نفسه )99(
 .276.ص. 1ج. املصدر نفسه )100(
 .125.ص. 4ج. املصدر نفسه )101(
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  )102(هو يب جنبو ال أصاحب حلمي و     إين أصاحب حلمي و هو يب كرم 
مث يصحح مفهوم احللم، حيث يقول بأن احللم احملمود هو ما كان ناجتا عن قدرة ال عن   

  .عجز و ضعف و إال فهو ستار يتستر به اللئام االنتهازيون
  :ذلك ألن املتنيب يعد احللم فطريا غريزيا ال ناجتا عن طول عمر  

  )103(قـدم الـميـالدلـم يحـلِّـم ت    و إذا احللم مل يكن عن طبـاع 
مث يزيد األمر وضوحا فيبني أن احللم ليس وقفا على املسنني كما شاع بني عامة الناس   

  :بل قد يتصف به الفىت الشاب كذلك
  )104(قد يوجد احللم يف الشبان و الشيبِ    فما احلداثة من حلـم مبانعـة 

رء إىل املظامل و ذلك حىت ال و احللم يف بعض املواقف قد يتحول إىل جهل إذ تعرض امل  
  :يفهم الناس بأن احللم ضرب من اخلوف واجلنب

  )105(إذا اتسعت يف احللم طرق املظالـم    من احللم أن تستعمل اجلهل دونه 
و لكن اإلخوان واخلالن جديرون بأن نقابل جهلهم باملزيد من احللم و رباطه اجلأش،   

و ألم جديرون بأن نتسامح معهم . فهم اجلاهلألن رد الفعل هذا جيعلهم يندمون على تصر
  .حبكم الصداقة اليت تربط م

  )106(مىت أجزه حلما على اجلهل ينـدمِ    و أحلم عن خلي و أعلم أنـه 
و هكذا نالحظ أن األفكار اليت مشلتها حكم املتنيب تناولت العديد من قضايا احلياة،   

و كان الشاعر . و نظراته إىل احلياة و املوت فتناولت األخالق و اتمع وترمجت عن طموحه
فكانت هذه احلكم مبثابة األعمدة اليت تدعم بنيان معاين . يسوق حكمه مراعيا سياق القصيدة

  .قصيدته

                                                        
 .238.ص. 4ج. املصدر نفسه )102(
 .33.ص. 2ج. املصدر نفسه )103(
 .170.ص. 1ج. سهاملصدر نف )104(
 .112.ص. 4ج. املصدر نفسه )105(
 .136.ص. 4ج. املصدر نفسه )106(
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و يف جممل القول، إن املتنيب يف معاجلته للمعاين احلكمية قد عرب عن قيم إنسانية عالية   
فحكمه ليست جمرد حكم جادت ا . متثلها يف حياته جتسد مبادئ نابعة من عمق إميانه بأفكار

قرحيته الشعرية، إمنا هي حكم منبعثة عن رؤيته اخلاصة بصور جديدة و قيم جديدة و دالالت 
جديدة حيث يتعمق شاعرنا يف هذه القيم مستهدفا بث مقومات احلياة احلقة، مقومات الرجولة 

الشعور باهلوان الذي أوشك أن يسيطر على  احلقة، مقومات الكرامة اإلنسانية احلقة و نبذ
  .عقلية اإلنسان يف عصره و أن يطبعها بطابع الضعف و اخلذالن

  :و على وجه العموم، إن خصائص فكر املتنيب يف حكمه ميكن إجيازها مبا يأيت  
  
معظم حكمه يدور حول ما خيضع للتجربة و ما هو نتيجة اخلربة باحلياة و األيام، و كذلك ) 1

ؤكده واقع احلياة حياته اخلاصة و حياة اآلخرين حيث عرب عنها متفردا مبتكرا تارة،       ما ي
يشري إليها دون . و متأثرا حبكم و أقوال اآلخرين كفالسفة اليونان و غريهم تارة أخرى

الوقوف عندها، مث ينتقل إىل موضوعه األساسي تاركا عملية التحليل و االستقصاء و الربط 
  . موضوعه لغريهبينها و بني

  
استخدام احلكمة الرامزة ليخفي مقصده منها عن طريق هذا القناع املتمثل يف احلكمة ) 2

التقليدية العامة اليت استخدمها الناس مبعناها املألوف كحكمة أو مثل عام، بينما جاءت عنه 
ستطيع اإلفصاح ملعىن يف نفسه موظفا إياها للتعبري عن عواطفه املكبوتة، و الرمز ملشاعر ال ي

  .عنها
  
تتخلل احلكم قصائده إقامة للحجة و إيضاحا للربهان و ليؤكد عن طريقها وجاهة معانيه،       ) 3

و صدق أفكاره ليصل بامللتقي يف النهاية إىل حالة من اإلمتناع و اإلقناع و التسليم بالقضية 
  .ن واحداملطروحة؛ فتجمع احلكمة يف داخلها بني املقدمة و النتيجة يف آ

  
حكم متجد القوة و جتعل منها الغاية والوسيلة يف احلياة، فاحلياة من منظوره يظفر ا ) 4
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فال بديل لإلنسان عنها ليتمكن من السيطرة و اهليمنة    . و ال مكان للضعيف يف دنياه. األقوياء
ب بل و كذلك و حتقيق مآربه و هي ال تعين عنده القوة املادية كاملال و السيف و العصبة فحس

معنوية كالعقل و الصرب على الشدائد و التصميم على بلوغ اهلدف؛ و التسلح باخللق الرفيع       
فاحلياة تؤخذ غالبا، و ال تعطى لطالب يفتقر إىل الرمح   . و االستبسال و املوت يف سبيل اد

ف وطأة على احلر من و السيف والنفس العالية، فال حياة لذليل أو عاجز أو منهزم، فاملوت أخ
  .العيش الذليل، و هذا يوضح أن حكمه جاءت انعكاسا لنفسه القوية اليت ال ترضى بغري القوة

  
و لكن كثريا ما عثرت . استخدام احلكمة كتصوير للمثل العليا اليت يريد حتقيقها يف احلياة) 5

ريد عن طريق احلكمة مساعيه،كأنه من خالل هذا النوع من احلكم أراد أن يهرب من الواقع امل
واملثل الذي يبثه يف قصائده و أشعاره، حمققا لنفسه نوعا من الرضا مل حيققه له واقعه و مل 

و العون و املعني إذا . تسمح به أقداره و ظروفه فريى فيما يقول السلوى و العزاء إذا أراد
فاقات مفعمة و العوض إذا رغب خاصة و أن حياته كانت حافلة باملزالق و اإلخ. استعان

  .بالقالقل و الفشل
و مهما يكن من أمر فقد استطاع الشاعر أن يترجم من خالهلا يف صدق عن نفسه        

و كذلك عن نظرة إنسانية للحياة بكل ما . و عواطفه و ما أحاطها من مؤثرات و اضطرابات
  .تعنيه كلمة إنسانية من معان

 –إىل حد كبري  –ددة و متنوعة لتصور و يف األخري، جاءت احلكمة عند املتنيب متع  
و أا تكشف عن  –خاصة  –نفسيته و شخصيته و حياته، و ما حيوطها من غموض و توتر 

اخليبء من نفسه، و صوت جمتمعه و ما فيه من اضطراب و تعارض و تناقض املذاهب            
  .و الفلسفات و الثقافات

ستطاع أن جيمع بني فهمه للنفس البشرية       كما تبني احلكمة عنده عبقريته حيث إنه ا  
و الكشف عن مكنوا و القدرة على استخدام املنطق و العقل يف معاجلة معانيه ليصل بفنه إىل 

  .اإلقناع و اإلمتاع و البقاء إىل يومنا هذا
ففي أدب ال حنصي فيه كثريا من شعراء احلكمة، يأخذ أبو : "و قد صدق القائل فيه  
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ه يف الصف األول بدون منازع، و إذا وزناه بغريه من فناين لغته نعرف مبا سحر الطيب مكان
املتنيب املعجبني به من العرب، و هو ال يبدو لنا حينئذ جمرد مغرم باألفكار الشائعة، و لكنه 

ساحر بليغ، يعرف كيف يصقل عباراته بكثري من الفن و جيعلها ذات أسلوب عاطفي سام      
  .)107("ها من زينات باهرةو ذلك ملا ألبس

ابن الشعر الذي يقهر به الشعراء مهما ينبغوا، و يقهر به "و ذلك ألن أبا الطيب املتنيب   
  .)108("النقاد مهما يربعوا

  
  

                                                        
  ).نقال عن رجييس بالشري من كتابه املتنيب.(140.ص. أبو الطيب املتنيب: محود، حممد  (107)
  .16.ص. مع املتنيب: حسني، طه  (108)
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" شعر احلكمة عند املتنيب بني الرتعة العقلية و املتطلبات الفنية"من خالل تناولنا ملوضوع 
  :ميكن أن جنمل نتائج حبثنا فيما يأيت

كان الشاعر حمتوى لعصره و ظروفه، حيث تأثر فكره و فنه مبا يف البيئة الزمانية و املكانية        -
اة الفكرية و األدبية، و ما ساد العصر من مظاهر من الظروف السياسية و االجتماعية و احلي

 .الفساد و االضطراب السياسي، األمر الذي أثرى جتربته الشعرية و عمق نظرته إىل احلياة

و كان ملا نقل من العلوم واملعارف و الفلسفة و اتساع للحركة األدبية و الفكرية و ظهور 
اليت متيزت ا كل من مدرسيت الكوفة  املعاجم و تصنيف كتب اللغة، و الدراسات اللغوية

و البصرة، كان لكل ذلك أثر كبري يف شعر املتنيب لفظا و معىن حيث اتسعت ثقافته و نضج 
تفكريه مما جعله يف طليعة شعراء احلكمة بني سائر الشعراء باإلضافة إىل عمق أفكاره و دقة 

  .معانيه
ار الفرق املوجودة آنذاك، و تعصب حصيلة عصره، فقد تأثر بأفك –فعال  –كان املتنيب  -

للعرب و العروبة فكان له أن دعا إىل الثورة من أجل استرداد جمد العرب و بناء دولة 
جديرة بالعظمة و اجلالل؛ و ذلك كرد فعل ملا رأى العرب عليه من ضعف و ايار          

من جراء ما  و لقد كان يعتمل يف نفس الشاعر صراع داخلي. و تكالب األعداء عليهم
كان يعيشه من مظاهر العصر السلبية و ما فيه من تناقضات حيث اجتماع الثراء الفكري      

 .و العلمي من ناحية، و التدهور السياسي و االجتماعي من ناحية أخرى

و بالنظر إىل هذا التناقض الذي كان يسود عصر الشاعر فقد تولد يف نفسه اإلحساس 
من اغتراب عن عصره و عن معاصريه األمر الذي جعله يفجر هذا بالغربة، و ما استشعره 

  .اإلحساس حكما و أمثاال يوقظ ا فكر الغفلة من بين قومه
فكان طبيعيا أن يقف البحث على " شعر احلكمة"و ملا كان موضوع البحث يتمحور حول  -

من الشعر  فتم تبيان مظهر شعر احلكمة يف نتاج الشاعر حيث جاء هذا النوع. هذا اجلانب
عاكسا للجانب اإلنساين اخلاص بالشاعر و لنظرته لألخالق و للمجتمع، و كذا لطموحه 
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الفياض الذي ال حتده حدود، و ملا صادفه من إخفاق و ما أحس به من تشاؤم كما عرب عن 
وجهة نظره يف الدين و الدنيا و اجلمال و القبح و املال و غري ذلك من القضايا، اليت 

 .ا خربته باحلياة و األيام مما جعله يصور واقع حياته و حياة اآلخريناستلهم منه

و قد كشفت احلكمة عنده عن حقيقة مؤاداها، أنه ميجد القوة و جيعل منها غايته             
و وسيلته يف احلياة، فاختذها سبيال إىل إبراز املثل العليا اليت يسعى إىل حتقيقها، و استطاع 

دق عن نفسه و ما اكتنفها من مؤثرات و اضطرابات معربا بذلك عن بذلك أن يترجم بص
  .نظرة إنسانية قومية لإلنسان و احلياة

عن احلكمة يف شعر املتنيب مت حتديد مصادر هذه احلكمة و اليت تتمثل   و يف خضم احلديث
  :يف نوعني من املصادر

 .مصادر أصلية ×

 .مصادر اجنبية ×

وعني مبا يبني أن املتنيب إمنا نبغ يف الشعر عموما و يف نظم و قد مت تفصيل القول يف هذين الن
احلكمة خصوصا مبا توافر لديه من استعداد فطري و باستثماره ملعطيات بيئته العلمية و األدبية 

  .و الثقافية مث باطالعه على معارف و علوم األعاجم و يف مقدمتها الفلسفة اليونانية
فضم قلبه إىل عقله و لكنه مع هذا مل  -لغة العقل  –حلكمة إن املتنيب يف شعره قد جنح إىل ا -

يعرض عن قرع باب القلب حيث انبجست معاين حكمه تتعاىل جبمال األلفاظ فزادا قوة      
 .و تأثريا

و يف سياق هذا الكالم، تناول البحث مستويات التداخل بني العقل و الفن يف شعر 
  .احلكمة عند املتنيب

عن مستويات هذا التداخل، مت التعرض إىل ماهية العقل و الفن و مستوى  و متهيدا للحديث
حيث مت التأكيد على أن األدب فن بالدرجة األوىل و هو يؤدي . حضورمها يف اإلنتاج األديب

إذ إنه يتجه إىل العقل باملعرفة و اإلفادة، و إىل العواطف . وظيفتني األوىل فنية و الثانية علمية
ن البعد العقلي ممتد اجلذور يف نشاط الفكر العريب بصورة بيانية واضحة برتول بالتأثري على أ

القرآن الكرمي حيث دعا املسلمني إىل التدبر و التفكر اإلنساين و قد ظهر بصورة خاصة يف 
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و قد . الفكر اليوناين مث يف الفكر العريب اإلسالمي يف الكون و قضايا احلياة و ظواهر الطبيعة
إىل أن البعد العقلي قد ازداد نشاطا يف الفكر العريب بصورة خاصة يف العصر أشار البحث 

.       العباسي حبكم امتزاج هذا الفكر العريب بالفكر األعجمي من فارسي و يوناين و روماين
و كان املتنيب من الشعراء املهرة الذين استفادوا هذا االمتزاج الفكري فانعكس يف شعرهم حيث 

مث . عاره و السيما احلكم منها ميتزج فيها العقل بالشعور و املوضوعية بالذاتيةجاءت معظم أش
  :بني البحث أن احلكمة عند املتنيب ميكن تصنيفها إىل ثالثة أقسام

 .و يتصل بشخصيته و ذات نفسه: القسم األول ×

حيث تناول الشاعر نقد اتمع و ما فشا فيه من مظاهر الفساد و هي : القسم الثاين ×
 .اهر ال ميكن التخلص منها إال عن طريق الثورة حسب الشاعرمظ

و يف هذا االجتاه تناول املتنيب احلديث عن احلياة و املوت مستلهما آراءه : القسم الثالث ×
 .من أحباث املفكرين و الفالسفة العرب و العجم

و معظم احلكم الواردة يف هذه األصناف كانت تتأرجح بني سالمة التفكري و مجال 
  .التعبري؛ تستمد من العقل صواب الفكرة و من املشاعر مجال العبارة

و بعد احلديث عن مستوى البعد العقلي، انتقل البحث إىل استعراض البعد الفين، و أكد أن  -
. البعد الفين يف التعبري األديب حيتل مكانة مرموقة حيث إن بالغة التعبري يقرها املبىن قبل املعىن

ماهية الفن، تطرق البحث إىل تفقد آراء األدباء و املفكرين مربزا بعد ذلك و بنية التعمق يف 
خصائص التعبري الفين اليت تكون أقوى و أظهر يف التعبري األديب عموما و الشعري خصوصا 

 .ذلك مبا يتوافر عليه الشعر من عناصر النغم و املوسيقى النابعة من الوزن و القافية

عبري الفين يف األدب و خصائصه يصل البحث إىل تفقد حظ و بعد هذا التقدمي حول الت
حكم املتنيب من التعبري الفين بأن تساءل عن سر ذيوع هذه احلكم؛ بني قوة املعىن و جودة 

  . الصوغ الفين
و عن طريق حتليل مناذج شعرية يف احلكمة، يبني البحث بأن عمق حكم املتنيب الفكرية مل 

اللغوي اجلميل الذي تتسجم فيه قوة املعاين مع مجال املباين           تكن لتنسيه العناية بالتعبري
  .و ذلك عن طريق التوظيف املتميز للغة
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و بعدما يقر البحث بأن مثة تداخال قائما بني العقل و الفن يف حكم الشاعر، يتعرض  -
ذي البحث إىل تفحص وزن املعىن و املبىن يف حكم الشاعر، ممهدا باحلديث عن الصراع ال

طاملا احتدم حول مسألة نقدية هامة و هي مسألة اللفظ و املعىن، و ذلك لبناء مفهوم 
صحيح عن املبىن و املعىن؛ مث االنطالق بعد ذلك إىل تفقد حكم املتنيب يف ضوء املفاهيم 

  .املتعلقة بالشكل و املضمون اليت أقرها النقاد
و أقهر يف حكم املتنيب مفسرا ذلك أظهر  –عموما  –و ينتهي البحث إىل أن طغيان العقل 

  .جبملة من العوامل و لكن ليس معىن هذا أن نصيب الفن غائب
و يتوج موضوع البحث باحلديث عن اخلصائص الفنية و الفكرية لشعر احلكمة عند املتنيب  -

.       عن طريق الوقوف على مناذج من حكمه دعما لكل خاصية من اخلصائص املشار إليها
ة هذه النماذج إىل أن املتنيب يف معظم حكمه عين عناية خاصة بالصورة و ختلص دراس

الشعرية و أنه كان يسعى إىل اإلبداع و االبتكار توافقا مع نزعته الطموحة و رغبته يف 
و يف هذا السياق أبر البحث بأن الصورة الشعرية عند املتنيب كثريا ما كانت . التجديد

باملوقف النفسي، و مل يكن من أولئك الشعراء الذين ظلوا  إحيائية، و كثريا ما كانت ترتبط
فهو إن جسد املعىن و شخصه فذلك بنية السيطرة على . مرتبطني بالصورة الشعرية التقليدية

بعض حواس املتلقي بسيادة العقل، و مل يعد الشاعر يكتفي بالصورة اجلزئية بقدر ما انتقل 
 . أكثر لنفسيته الثائرة الطموحةإىل الصورة العامة الكلية اليت تستجيب 

أما يف جمال األلفاظ فقد أشار البحث إىل استخدام الشاعر أللفاظ مثقلة باملعاين كما 
استخدم ألفاظ الفالسفة و املتصوفة و فوق هذا كله كانت للشاعر قدرة على منفردة على 

لمة بغريها؛ مما يدل استخدام الكلمة بداللتها املتعددة؛ و لكن مع هذا التعدد يصعب تعويض ك
 . على قدرة حتكمه يف اللغة

و أما اجلانب الفكري يف حكمه، فقد اتسم باستخدام املنطق و العقل يف طرق معانيه مع 
  .املزج بني عمق التفكري و تأثري التعبري

هذا، و جتدر اإلشارة إىل أن البحث يف مسعاه إىل إبراز البعد العقلي و الفين               
عراض اخلصائص الفنية و الفكرية حلكم الشاعر، قد انطلق من كون هذه احلكم ذات أو است
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و هلذا تكررت بعض هذه . طابع احتمايل، متعدد، حكم منجمة، مفتوحة على قراءات متنوعة
  .احلكم يف ثنايا الدراسة وفق ما يقتضيه السياق

جية نظرا لكوا و على وجه اإلمجال إن حكم املتنيب مل تكن لتؤلف فلسفة ذات منه
جاءت شذرات مستقلة متقطعة ال تنتظم يف موضوع واحد و ال تستقل بباب خمصوص من 
أبواب شعره غري أن هذا ال ينقص من أمهيتها، فهي تتميز بكوا وليدة الوجدان و العقل معا، 

جعلها تزخر باملعاين الدقاق و تضج بالعاطفة و تزدهي باإليقاع املوسيقي املنتظم األمر الذي 
فظلت سائرة مذكورة تنطق بألسنة احلدثان و تتكلم . جتمع بني قوة اإلقناع و مجال اإلمتاع

خباطر كل إنسان و قد مألت الدنيا و شغلت الناس يف عصره و بعده، و حبكمه هذه دون 
سواها، استطاع أبو الطيب املتنيب أن حيطم حدود األقطار و األزمنة و ينفذ إىل العقول فيثريها 

  . إىل القلوب فيمتعها و
  

 ".ذلك فضل اهللا یؤتیھ من یشاء و اهللا ذو الفضل العظیم"
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Summary 
    
 
 
    My interest in ABU_TAYEB AL MUTANABI goes back 
 
 to the time when I was teaching Arabic in high school and  
 
where I discovered this great poet and his powerful poetry  
 
with its rich detail. 
 
  This led me to read more about him and investigate  
 
thoroughly in his poetry and prepare for a university thesis.  
 
I wanted to explore the poetic powers and the rational ideas  
 
of this wise poet who managed to bring the language of  
 
reason and the language of heart together . 
 
   When I tackled his rational work , I noticed the initial  
 
share of the reform to the classical quasida . I showed that  
 
he focused more on philosophical ideas to keep his peers  
 
spirit awarke especially those living the political decline  
 
after the collapse of califat Abbasside in BAGHDAD . 



   Throughout his verses one ean discover a great master and  
 
a great genius . His poems are remarkable for their originality  
 
and ingenuity of construction . He is an effective poet , a  
 
marvelously clever and skillful literary artist , who managed to  
 
join the antithesis and dexterity together in order to convince the  
 
reader and keep his spirit always awake .    
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 ـــــ

Mon intérêt  pour la poésie d’abu-tayeb Al Mutanabbi remonte à  

l’époque où j’enseignais la littérature arabe au lycée, d’où j’ai découvert que 

ce poète a véritablement le vers à la lèvre ; maîtrisant parfaitement le 

vocabulaire poétique et disposant d’un arsenal de mots, images, figures, bref 

de quoi susciter l’attention du lecteur.  

Ce qui m’a conduit à m’intéresser davantage à approfondir la lecture de 

ses poèmes. C’est alors que s’est installée dans mon esprit la nécessaire 

conviction de faire une recherche dans sa production poétique par la 

préparation d’une thèse de Magister. Voulant explorer la poésie de ce poète 

dans son volet rationnel pour la mise en évidence du caractère de la tendance 

intellectuelle de ses poèmes de sapience et à quel point le poète a pu jumeler 

le langage de la raison à celui du cœur. 

Et pour ce faire, j’ai d’abord donné un bref état de lieu de sa vie où j’ai 

notamment précisé le chemin de la grandeur emprunté par le poète 

rencontrant des obstacles qu’il doit surmonter pour se réaliser ; des événement 

extraordinaires vont le mettre à l’épreuve et sa décision sera lucide, rapide, et 

irrévocable notamment dans la cour de Seif Al-Daula ; lorsqu’il décida de 

quitter le prince qu’il a longtemps chanté. Mais sans renoncer à ses ambitions 

de grandeur et de conquérant de la gloire. Ce qui le conduit à meubler ses 

poèmes  d’un nombre considérable de sapience reflétant sa vision du milieu et 
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du monde qu’il l’entourent et sa conception du caractère humain en 

particulier. 

 Ces poèmes - sujet de ma thèse - qui après étude et analyse s’avèrent 

parmi les œuvres du poète les plus réussis et leur réussite il les doit à cette 

manière particulière de vouloir allier la raison aux sentiments dans un style 

impressionnant enrichissant l’esprit et rayonnant les sentiments. 

 Cet état de fait lui vaudra le respect des critiques de son époque et plus 

tard des grands littéraires. 

 Par sa production poétique en général et sapientiel en particulier, j’ai 

démontré l’apport de la réforme du poète à la quasida classique car il écourte, 

ou s’en passe du prologue amoureux, peut être par misogynie et la remplace 

par un développement philosophique à travers lequel il voulut éveiller l’esprit 

de ses paires vivant la décadence politique après effondrement de la califat 

abbasside à Baghdad. 

 J’ai aussi essayé de faire une lecture sur la  façon dont le poète a traité 

les anciens genres, les vieux clichés, et là j’ai pu retenir le style nouveau 

emprunté par Al-Mutanabbi avec une esthétique originale, une harmonie du 

verbe et du sujet traité. 

 Allant dans le sens de sa poésie de sapience, j’ai pu relever que les vers 

du poète fortement martelés sont animés d’un vibrant souffle artistique où on 

y trouve l’extraordinaire dynamisme d’un visionnaire, maître incontesté de 

toutes les ressources de son art, qu’il s’agisse du rythme ou des alliances des 

mots : on y sent la griffe d’un génie incontestable et inimitable. 
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 En résumé, Abu tayeb Al-Mutanabbi par la composition des poèmes de 

sapience a pu faire preuve de l’art poétique. 

 Pour le fond : il a des comparaisons exaltantes et marie l’antithèse avec 

dextérité dans le but d’animer l’esprit du récepteur et de le convaincre.  

 Pour la forme, on retiendra son rythme et ses alliances de mots bien  

classés, et ses vers bien souvent témoignent de sa vigueur picturale. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 


